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INTRODUÇÃO





Introdução

Mais uma vez o Instituto Politécnico de Portalegre 

apresenta o seu Relatório de Atividades a todas as partes 

interessadas, neste formato sintético e, simultaneamente, 

abrangente.

O Relatório de Atividades, para além de reunir um 

conjunto de informação de divulgação obrigatória, reveste-se 

de grande utilidade para os órgãos de gestão e restante 

comunidade académica do IPP, bem como para as entidades 

externas que colaboram com o Instituto. Por isso procura 

tratar quer as áreas centrais quer as de suporte do Instituto 

que ajudam a conhecer e a compreender melhor a Instituição 

e quem nela trabalha, sem que faça qualquer juízo de valor 

dos resultados, deixando essa análise a quem consultar o 

Relatório.

Procura consolidar toda a atividade desenvolvida pelo 

Instituto e pelas suas Unidades Orgânicas durante o ano de 

2013. No Relatório pode ser observada e analisada 

informação de natureza académica e financeira, de recursos 

humanos, infraestruturas, bem como os eventos, a 

divulgação, os factos marcantes, etc. Também inclui serviços  
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que se vão afirmando, ganhando autonomia e visibilidade, 

designadamente o C3i – Coordenação Interdisciplinar para a 

Investigação e Inovação, o CLIC – Centro de Línguas e Cultura, 

Europe Direct, Gabinete de Emprego e Empreendedorismo e 

as Relações Externas e de Cooperação. 

O Relatório apresenta, sempre que possível, o histórico, o 

que permite a análise comparativa com os anos anteriores.

É um instrumento de divulgação das políticas seguidas e 

das ações concretizadas pelo IPP, no quadro do seu Programa 

de Desenvolvimento e na observância da lei, dos estatutos e 

dos regulamentos em vigor.

O Relatório de Atividades de 2013, à semelhança dos anos 

anteriores, fica disponível no site do IPP para facilidade de 

acesso e promover a sua consulta.

Gostaríamos de receber sugestões que pudessem 

contribuir para melhorar os Relatórios no futuro.

Agradeço a todos os colaboradores do Instituto 

Politécnico de Portalegre a dedicação que colocam no 

exercício das suas funções, o que torna possível a 

concretização das atividades que constam neste Relatório.

Joaquim Mourato
Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre
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1.2. Análise Económica

1.2.1 – Os Proveitos

Os Proveitos Operacionais

Em 2013 os Proveitos operacionais totalizaram 

12.501.777,66 Euros, distribuídos principalmente por 

“Transferências e Subsídios Correntes obtidas” (10.194.557,81 

Euros), ou seja as transferências correntes do Orçamento de 

Estado e Projetos, e “Impostos e Taxas” valor referente a 

Propinas e emolumentos (1.781.037,96 Euros).

Verifica-se que as Transferências e Subsídios representam 

cerca de 72% do total dos Proveitos Operacionais do Grupo 

Instituto Politécnico de Portalegre e os Impostos e Taxas 14% 

do total, ou seja estas duas componentes representam 96% do 

total dos Proveitos Operacionais do Grupo Instituto Politécnico 

de Portalegre. Em termos de comparação com o ano 2012 

podemos constatar que com exceção das Transferência e 

subsídios todas as restantes rubricas de proveitos operacionais 

decresceram, representando um aumento líquido de cerca de 

5% comparativamente ao ano anterior.

Os Proveitos Financeiros

Não houve proveitos e ganhos financeiros em 2013.

Os Proveitos Extraordinários

Os proveitos extraordinários totalizaram 166.852,34 

Euros referindo-se no essencial a Outros Proveitos e Ganhos 

Extraordinários relativos ao reconhecimento dos proveitos 

diferidos obtidos, na proporção da contabilização das 

amortizações do imobilizado a que dizem respeito e redução 

das provisões de clientes de cobrança duvidosa.
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Relatório de Gestão Consolidado

1. ANÁLISE GERAL DO GRUPO INSTITUTO POLITÉCNICO

   DE PORTALEGRE

1.1. O Financiamento da atividade

1.1.1. As Receitas

O Total de Receitas obtidas no ano de 2013 pelo Grupo 

Instituto Politécnico de Portalegre foi 12.457.807,22 Euros. A 

principal fonte de financiamento continua a ser o Orçamento 

de Estado com 9.442.200,00 Euros. Existem outras fontes 

de financiamento públicas, privadas e fundos comunitários, 

bem como receitas provenientes da prestação de serviços 

ao exterior. Comparativamente com o exercício de 2012 

verificou-se um acréscimo de receitas de 989.081,96 Euros.

Em termos estruturais podemos ver que o Orçamento de 

Estado representa cerca de 77% do total das receitas obtidas 

pelo Grupo IPP, de receitas próprias obtiveram-se os restantes 

23%. Em termos percentuais o acréscimo liquido foi de quase 

9%.

1.1.2. As Despesas

O Total das Despesas do Grupo Instituto Politécnico de 

Portalegre foi de 12.588.808,86 Euros.

Houve um aumento de despesas de 1.308.872,10 Euros 

comparativamente com o ano 2012. O maior aumento 

registou-se nas despesas cobertas pelo Orçamento de Estado, 

ligeiramente inferior ao das receitas na mesma origem.

Em termos estruturais, a despesa é muito semelhante 

à receita, podemos ver que o Orçamento de Estado 

suportou cerca de 75% do total das despesas do Grupo 

IPP, do orçamento de receitas próprias realizaram-se 

25% do total das despesas. Houve um acréscimo de 12% 

comparativamente com o ano 2012.

2013

Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC

Total

Despesas
Valor %

9.414.245,23
3.043.962,80

130.600,83
12.588.808,86

74,78%
24,18%
1,04%

100,00%

2012

Valor %

8.312.949,90
2.966.986,86

0,00
11.279.936,76

73,70%
26,30%
0,00%

100,00%

2013/2012

Valor %

1.101.295,33
76.975,94

130.600,83
1.308.872,10

13,25%
2,59%

100,00%
11,60%

2013

Orçamento de Estado
Receitas Próprias
PIDDAC

Total

Receitas
Valor %

9.442.200,00
2.884.357,22

131.250,00
12.457.807,22

75,79%
23,15%
1,05%

100,00%

2012

Valor %

8.310.338,96
3.158.386,30

0,00
11.468.725,26

72,46%
27,54%
0,00%

100,00%

2013/2012

Valor %

1.131.861,04
-274.029,08
131.250,00
989.081,96

114,44%
-27,71%

0,132699
8,62%

2013

Vendas de Mercadorias
Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Proveitos Suplementares
Transferências e Subsídios
Outros Proveitos Operacionais

Total

Proveitos
Operacionais Valor %

2.922,17
489.199,11

1.781.037,96
34.060,61

10.194.557,81
0

12.501.777,66

0,02%
3,91%

14,25%
0,27%

81,54%
0,00%

100,00%

2012

Valor %

6.682,09
449.951,80

2.018.400,08
38.795,64

9.424.425,81
0,00

11.938.255,42

0,06%
3,77%
16,91%
0,32%

78,94%
0,00%

100,00%

2013/2012

Valor %

-3.759,92
39.247,31

-237.362,12
-4.735,03

770.132,00
0,00

563.522,24

-0,67%
6,96%

-42,12%
-0,84%

136,66%
 - 

4,72%



1.4. Análise Financeira

O balanço consolidado do Grupo Instituto Politécnico de 

Portalegre em 31/12/2013 apresenta a seguinte estrutura:

O Total do Ativo atingiu em 2013 o total 22.904.827,03 Euros, 

que correspondeu a uma diminuição de -381.684,11Euros.

1.5. Conclusão

A análise das contas e da situação do Instituto Politécnico de 

Portalegre durante o ano de 2013 continua a revelar uma total 

dependência dos subsídios à exploração provenientes do 

Orçamento de Estado.

O resultado foi negativo no valor de 134.531,96 Euros.

Os resultados operacionais foram negativos em 284.46,23 

Euros.

Os resultados financeiros foram negativos em 10.662,77 

Euros.

O Conselho de Gestão

Os Proveitos Extraordinários tiveram uma diminuição de cerca de 

8%. 

1.2.2 Os Custos

Os Custos Operacionais

No ano de 2013 os custos operacionais do Grupo Instituto 

Politécnico de Portalegre totalizaram 12.786.243,89 Euros, 

destacando-se os Custos com o Pessoal (10.764.111,35) e 

os Fornecimentos e Serviços Externos (1.332.421,41 Euros).

Em termos estruturais, verifica-se que os Custos com Pessoal 

representam 84% do total dos Custos Operacionais do Grupo 

Instituto Politécnico de Portalegre e os Fornecimentos e Serviços 

Externos 10%. Em termos de comparação com o ano 2013 

podemos constatar que houve um acréscimo de 338.573,73 

Euros de Custos Operacionais que na sua maioria resultaram do 

decréscimo na rubrica de Despesas com o Pessoal, e 

transferências pois as restantes rubricas sofrem uma diminuição.

Os Custos Financeiros

O valor dos custos financeiros foi de 10.662,77 Euros, 

resultantes de custos com Serviços Bancários.

Comparativamente com o ano 2012 verificou-se um ligeiro 

decréscimo. 

 

 Os Custos Extraordinários

O valor dos custos extraordinários foi de 6.255,30 Euros.   

1.3. Investimento

O valor global dos investimentos efetuados pelo Grupo 

Instituto Politécnico de Portalegre em 2013 foi de 257.373,57 

Euros, tendo aumentado 382% relativamente ao valor do ano 

anterior.
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2013

Redução Provisões
Correções Relativas a Exercícios Anteriores
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários

Total

Proveitos Extraordinários
Valor %

361,79
10.705,96

155.784,59
166.852,34

0,22%
6,42%

93,37%
100,00%

2012

Valor %

4.028,83
0,00

183.859,74
187.888,57

2,14%
0,03%

97,86%
100,00%

2013/2012

Valor %

-3.667,04
10.705,96
-28.075,15
-21.036,23

17,43%
-50,89%
133,46%
-8,37%

20.985.157,68
11.000,00

0
318.923,97
300.050,49

1.289.694,89
22.904.827,03

10.701.009,49
-166.475,81

0
56.197,36

12.314.095,99
22.904.827,03

91,62%
0,05%
0,00%
1,39%
1,31%
5,63%

100,00%

46,72%
-0,73%
0,00%
0,25%

53,76%
100,00%

21.277.253,46
11.000,00

0,00
255.156,15
436.083,32

1.307.018,21
23.286.511,14

 
10.701.009,49

-32.261,03
0,00

69.730,32
12.548.032,36
23.286.511,14

91,37%
0,05%
0,00%
1,10%
1,87%
5,61%

100,00%

 
45,95%
-0,14%
0,00%
0,30%

53,89%
100,00%

2013 2012

Imobilizado Corpóreo
Investimentos Financeiros
Circulante
Dívidas de Terceiros
Disponibilidades
Acréscimos e Diferimentos

Total do Ativo

Património
Reservas e Resultados
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a Terceiros
Acréscimos e Diferimentos
Total dos Fundos Próprios e Passivo

Ativo Valor %

Estrutura do Balanço

Fundos Próprios e Passivo Valor %

Designação

Valor %

2013

Custo Mercadorias Vendidas
e Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com Pessoal
Transferências Correntes Concedidas
Amortizações do exercício
Provisões do exercício
Outros Custos e Perdas Operacionais

Total

Custos Operacionais
Valor %

0,00%
10,42%
84,19%
0,99%
4,22%
0,00%
0,18%

100,00%

2013/2012

Valor %

0
-234.635,33
566.383,58
53.071,84

-50.285,90
0,00

4.039,54
338.573,73

 - 
-69,30%
167,29%
15,68%
-14,85%

0,00%
1,19%
2,72%

2012

Valor %

0,00%
12,59%
81,92%
0,59%
4,74%
0,00%
0,15%

100,00%

0,00
1.567.056,74

10.197.727,77
73.772,20

590.195,75
0,00

18.917,70
12.447.670,16

0
1.332.421,41

10.764.111,35
126.844,04
539.909,85

0
22.957,24

12.786.243,89

Valor %
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Balanço Consolidado
Ano 2013

421
422
423
424
425
426
428
429
44

411

36
35
34
33
32
37

211
212
213
214
218
251
229
2619
24
26

13
12
11

271
272

contas POC Ativo

Imobilizado:
Imobilizações corpóreas:

      Terrenos e recursos naturais
      Edifícios e outras construções
      Equipamento básico
      Equipamento de transporte
      Ferramentas e utensílios
      Equipamento administrativo
      Livros
      Outras imobilizações corpóreas
      Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas
      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros
      Partes de capital

Circulante:
   Existências

      Matérias primas, subsidiárias e de consumo
      Produtos e trabalhos em curso
      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
      Produtos acabados e intermédios
      Mercadorias
      Adiantamentos por conta de compras

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
   Dívidas de terceiros - Curto prazo

      Empréstimos concedidos
      Clientes, c/c
      Alunos c/c
      Utentes c/c
      Clientes, alunos e utentes-Títulos a receber
      Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa
      Devedores pela execução do orçamento
      Adiantamento a fornecedores
      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
      Estado e outros entes públicos
      Outros devedores

   Conta  tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:
      Conta no tesouro
      Depósitos em instituições financeiras
      Caixa

   Acréscimos e diferimentos
      Acréscimos e proveitos
      Custos diferidos

Total de amortizações
Total de provisões

Total do ativo

AB

3.288.403,64
18.794.802,55
4.029.052,51

358.154,75
222.220,94

2.744.907,61
52.849,32

580.262,12
0,00
0,00

30.070.653,44

11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
52.499,22
741.344,10

0,00
0,00

14.707,03
0,00

13.792,98
616,32
69,69

4.252,43
827.281,77

0,00
300.020,34

30,15
300.050,49

1.243.389,78
46.305,11

1.289.694,89

32.498.680,59

AL

3.288.403,64
16.826.715,60

662.658,92
2.695,06

442,13
170.923,21

0,00
33.319,12

0,00
0,00

20.985.157,68

11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
52.499,22

247.693,33
0,00
0,00
0,00
0,00

13.792,98
616,32
69,69

4.252,43
318.923,97

0,00
300.020,34

30,15
300.050,49

1.243.389,78
46.305,11

1.289.694,89

22.904.827,03

AP

2013

0,00
1.968.086,95
3.366.393,59

355.459,69
221.778,81

2.573.984,40
52.849,32

546.943,00
0,00
0,00

9.085.495,76

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

493.650,77
0,00
0,00

14.707,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

508.357,80

9.085.495,76
508.357,80

9.593.853,56

Unidade Monetária: Euro

51
55
56

571
572
573
574
575
576
577
591
881

29

23111
23112
269
221
227
2617
252
215
219
2611
24
26

273
274

Capital próprio
   Património
   Ajustamento de partes de capital em empresas
   Reservas de reavaliação
   Reservas:
      Reservas legais
      Reservas estatutárias
      Reservas contratuais
      Reservas livres
      Subsídios
      Doações
      Reservas decorrentes da transferência de ativos
   Resultados transitados
   Resultado líquido do exercício

Passivo
   Provisões para riscos e encargos
   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( a )
   Dívidas a terceiros - Curto prazo
      Empréstimos por dívida titulada
      Empréstimos por dívida não titulada
      Adiantamentos por conta de vendas
      Fornecedores, c/c
      Fornecedores - Cauções
      Fornecedores de imobilizado - Cauções
      Credores pela execução do orçamento
      Clien, alun. Utentes - cauções
      Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
      Fornecedores de imobilizado, c/c
      Estado e outros entes públicos
      Outros credores

   Acréscimos e diferimentos
      Acréscimos de custos
      Proveitos diferidos

Total dos fundos próprios e passivo

Contas POC Fundos próprios e passivo 2013

10.701.009,49
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.219,01
0,02

-63.162,88
-134.531,96

10.534.533,68

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

510,67
23.393,42

0,00
12.864,12

0,00
0,00

14.516,81
4.912,34

56.197,36

1.462.811,30
10.851.284,69
12.314.095,99
22.904.827,03

Unidade Monetária: Euro
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Demonstração dos Resultados Consolidados
Ano 2013

612
616
62

641+642
643+645+648

649
63
66
67
65

Contas POC

Situação Inicial

Custos e perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
       Mercadorias
       Matérias
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
       Remunerações
       Encargos sociais
       Formação
Transferências correntes concedidas e prestações sociais
Amortizações do exercício
Provisões do exercício
Outros custos e perdas operacionais

(A)............................
Custos e perdas financeiras

(C)............................
Custos e perdas extraordinários

(E)............................
Resultado líquido do exercício

2013

0,00
0,00

8.843.269,14
1.920.842,21

0,00

0,00
1.332.421,41

10.764.111,35
126.844,04
539.909,85

0,00
22.957,24

12.786.243,89
10.662,77

12.796.906,66
6.255,30

12.803.161,96
-134.531,96

12.668.630,00

711
712
72

75
73

7421
7422+743

76

78

79

Contas POC Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços :
       Vendas
        Prestações de serviços
Impostos e taxas
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade 
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios correntes obtidos :
        Transferências-Tesouro
        Outras
Outros proveitos e ganhos operacionais

(B)............................
Proveitos e ganhos financeiros

(D)............................
Proveitos e ganhos extraordinários 

(F)............................

Resumo:
Resultados operacionais             : (B) - (A)
Resultados financeiros               : ( D - B ) - ( C - A )
Resultados correntes                 : ( D ) - ( C )
Resultado líquido do exercício   : ( F ) - ( E )

2013

2.922,17
489.199,11

9.542.587,81
651.970,00

492.121,28
1.781.037,96

0,00
0,00

34.060,61

10.194.557,81
0,00

12.501.777,66
0,00

12.501.777,66
166.852,34

12.668.630,00

-284.466,23
-10.662,77

-295.129,00
-134.531,96

Valores em Euro(s)



Fluxos de Caixa Consolidados
Ano 2013
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SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR  
   Execução Orçamental - Fundos Próprios  
      De dotações orçamentais OE  
      De Receitas Próprias  
         Na posse do serviço  
      De Investimento do Plano  
   Fundos Alheios  
      Receitas do Estado  
      Operações de Tesouraria  
   Descontos em vencimentos e salários  
      Receitas do estado  
      Operações de Tesouraria  
I - Total do saldo Gerª na posse do Serviço  
RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS  
   DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS OE  
      CORRENTES  
   Fonte 311 - Estado RG não afetas a projetos cofinanciados  
       Transferências correntes  
         Administrações central  
           Estado  
               Estado-MEC  
               Estado-MEC  
   Fonte 319 - Transferências de RG entre organismos  
       Transferências correntes  
         Administrações central  
           Serviços e Fundos Autónomos  
               FCT  
   RECEITAS PRÓPRIAS  
      CORRENTES  
   Fonte 412 - Feder - PO Fatores de Competitividade  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 417 - Feder - PO Regional Alentejo  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 422 - Feder - Cooperação Transnacional  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano  
       Transferências correntes  
         Segurança social  
           Financiamento comunitário em projetos cofinanciados  
   Fonte 452 - FEADER  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 480 - Outros  
       Transferências correntes  
         Resto do Mundo  
           União Europeia - Instituições  
   Fonte 510 - Auto financiamento (RP)  
       Taxas, multas e outras penalidades  
         Taxas  
           Propinas  
           Taxas diversas  
         Multas e outras penalidades  
           Multas e penalidades diversas  
       Transferências correntes
         Sociedades e quase soc. não financeiras  
           Privadas  
         Sociedades financeiras  
           Bancos e outras instituições financeiras  
       Venda de bens e serviços correntes  
         Venda de bens  
           Outros  
         Serviços  
           Aluguer de espaços e equipamentos  
           Estudos, pareceres, projetos e consultadoria  
           Serviços de laboratórios  
           Alimentação e alojamento  
           Outros  
         Rendas  
           Habitações  
       Reposições não abatidas nos pagamentos  
         Reposições não abatidas nos pagamentos  
           Reposições não abatidas nos pagamentos  
   INVESTIMENTO DO PLANO  
      CORRENTES  
   Fonte 311 - Estado RG não afetas a projetos cofinanciados  
       Transferências de capital  
         Administrações central  
           Estado  
               Estado - MEC  
II - Total das Receitas de Fundos Próprios  
            Total das Receitas do Exercício (I + II)  
Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios  
  
   Receitas do Estado  
   Operações de Tesouraria  
III - Total das Retenções de Fundos Alheios  
Descontos em vencimentos e salários  
   Receitas do Estado  
   Operações de Tesouraria  
            Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (I + II + III)  

0,00

381.677,68
0,00

221,36
54.184,28

9.067.722,00
374.478,00

13.898,14

10.678,08

220.537,19

143.014,64

12.284,68

47.695,43

21.179,03

144.566,97

1.639.010,05
100.289,20

6.719,42

1.550,00

34.000,00

3.564,21

25.274,30
45.471,45
45.773,29
223.911,27
126.952,34

7.256,77

10.730,76

131.250,00

2.182.504,98
1.242.931,33

381.677,68

54.405,64

436.083,32

9.456.098,14

2.870.459,08

131.250,00
12.457.807,22
12.893.890,54

3.425.436,31
3.425.436,31

16.319.326,85

CI. Económ. Recebimentos

Valores em Euro(s)

0206
020603
02060301
020603012996
20603013099

0206
020603
02060307
020603075298

0206
020609
02060901

0206
020609
02060901

0206
020609
02060901

0206
020609
02060901

0206
020606
02060603

0206
020609
02060901

0206
020609
02060901

0204
020401
02040122
02040199
020402
02040299
0206
020601
02060102
020602
02060201
0207
020701
02070199
020702
02070201
02070202
02070204
2070207
02070299
020703
02070301
0215
021501
02150101

0210
021003
02100301
021003012996

0,00
0,00

0,00
0,00
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DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS  
   DESPESAS ORÇAMENTAIS OE  
      CORRENTES  
   Fonte 311 - Estado RG não afetas a projetos cofinanciados  
       Despesas com o pessoal  
         Remunerações certas e permanentes  
           Pessoal dos quadros-Regime de função pública  
           Pessoal além dos quadros  
           Pessoal contratado a termo  
           Pessoal aguardando aposentação  
           Pessoal em qualquer outra situação  
           Gratificações  
           Representação  
           Subsídio de refeição  
           Subsídio de férias e de Natal  
         Abonos variáveis ou eventuais  
           Horas extraordinárias  
           Ajudas de custo  
           Abono pª falhas  
           Formação  
           Subsídio de turno  
           Outros abonos em numerário ou espécie  
         Segurança social  
           Encargos com a saúde  
               Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE  
           Subsídio familiar a crianças e jovens  
           Contribuições pª a segurança social  
             Contribuições pª a segurança social  
               Caixa Geral de Aposentações  
               Segurança Social  
           Outras pensões  
           Outras despesas de segurança social  
               Doença  
               Parentalidade  
               Outras despesas  
       Transferências correntes  
         Famílias  
           Outras  
               Outras  
   Fonte 319 - Transferências de RG entre organismos  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de serviços  
           Outros trabalhos especializados  
               Outros  
I - Total da Despesas por c/OE  
   Despesas orçamentais com compensação em Receita
   Própria com ou sem transição de Saldos  
      CORRENTES  
   Fonte 412 - Feder - PO Fatores de Competitividade  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Outros bens  
         Aquisição de serviços  
           Outros serviços  
       Aquisição de bens de capital  
         Investimentos  
           Equipamento básico  
             AC-SFA-Equipamento básico  
               AC-SFA-Equipamento básico  - Outros  
   Fonte 417 - Feder - PO Regional Alentejo  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Outros bens  
         Aquisição de serviços  
           Deslocações e estadas  
           Estudos, pareceres, projetos e consultadoria  
               Outros  
           Outros serviços  
       Transferências correntes  
         Famílias  
           Outras  
               Outras  
       Aquisição de bens de capital  
         Investimentos  
           Equipamento básico  
             AC-SFA-Equipamento básico  
               AC-SFA-Equipamento básico  - Outros  
               AC-SFA-Equipamento básico  - Outros Ano anterior  
   Fonte 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Combustíveis e lubrificantes  
           Outros bens  
         Aquisição de serviços  
           Encargos das instalações  
           Outros serviços  
   Fonte 422 - Feder - Cooperação Transnacional  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de serviços  
           Outros serviços  
   Fonte 452 - FEADER  
       Despesas com o pessoal  
         Segurança social  
           Contribuições pª a segurança social  
             Contribuições pª a segurança social  
               Caixa Geral de Aposentações  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Outros bens  
         Aquisição de serviços  
           Deslocações e estadas  
           Outros serviços  
       Transferências correntes  
         Famílias  
           Outras  
               Outras  
   Fonte 480 - Outros  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de serviços  
           Conservação de bens 

4.437.361,16
34.527,36

2.591.980,42
25.937,69
28.511,72
75.524,28
17.023,74

311.372,67
1.233.446,60

8.822,64
20.082,23

7.231,64
4.164,46

21.499,93
7.255,56

152.989,91
12.365,95

365.600,93
24.041,61
2.066,31

620,07
12.883,65

630,00

17.250,00

1.054,70

280,29

7.706,69

5.516,37

8.142,61

216,93

2.798,25
16.862,00

33.221,20

96.875,47
154,98

2.268,95
63,12

12.523,31
36.647,50

2.652,00

41.630,55

369,79

57,97
158,40

43.602,96

1.327,32

9.414.245,23
9.414.245,23

CI. Económ. Pagamentos

Valores em Euro(s)

0101
010101
01010103
01010105
01010106
01010108
01010109
01010110
01010111
01010113
01010114
010102
01010202
01010204
01010205
01010206
01010211
01010214
010103
01010301
01010301A000
01010303
01010305
01010305A0
01010305A0A0
01010305A0B0
01010308
01010310
01010310D000
01010310P000
01010310SS00
0104
010408
01040802
01040802B000

0102
010202
01020220
01020220C000

0102
010201
01020121
010202
01020225
0107
010701
01070110
01070110B0
01070110B0B0

0102
010201
01020121
010202
01020213
01020214
01020214B000
01020225
0104
010408
01040802
01040802B000
0107
010701
01070110
01070110B0
01070110B0B0
01070110B0B9

0102
010201
01020102
01020121
010202
01020201
01020225

0102
010202
01020225

0101
010103
01010305
01010305A0
01010305A0A0
0102
010201
01020121
010202
01020213
01020225
0104
010408
01040802
01040802B000

0102
010202
01020203
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           Comunicações  
               Comunicações móveis  
           Deslocações e estadas  
           Publicidade  
       Transferências correntes  
         Famílias  
           Outras  
               Outras  
       Outras despesas correntes  
         Diversas  
           Outras  
             Outras  
   Fonte 510 - Auto financiamento (RP)  
       Despesas com o pessoal  
         Remunerações certas e permanentes  
           Pessoal dos quadros-Regime de função pública  
           Subsídio de refeição  
           Subsídio de férias e de Natal  
         Segurança social  
           Contribuições pª a segurança social  
             Contribuições pª a segurança social  
               Caixa Geral de Aposentações  
               Segurança Social  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Combustíveis e lubrificantes  
           Limpeza e higiene  
           Limpeza e higiene  
           Alimentação - confecionadas  
           Vestuário e artigos pessoais  
           Material de escritório  
           Produtos vendidos nas farmácias  
           Material de educação, cultura e recreio  
           Outros bens  
         Aquisição de serviços  
           Encargos das instalações  
           Limpeza e higiene  
           Conservação de bens  
           Locação de edifícios  
           Comunicações  
               Comunicações fixas de Voz  
               Comunicações móveis  
               Outros serviços de comunicações  
           Transportes  
           Representação dos serviços  
           Seguros  
               Estágios profissionais na AP  
               Outros  
           Deslocações e estadas  
           Estudos, pareceres, projetos e consultadoria  
               Outros  
           Publicidade  
           Vigilância e segurança  
           Assistência técnica  
               Outros  
           Outros trabalhos especializados  
               Serviços de natureza informática  
               Outros  
           Outros serviços  
       Transferências correntes  
         Famílias  
           Outras  
               Estágios Prof. Adminit. Publica  
               Outras  
       Outras despesas correntes  
         Diversas  
           Outras  
             Outras  
       Aquisição de bens de capital  
         Investimentos  
           Equipamento de informática  
             AC-SFA-Equipamento de informática  
               AC-SFA-Equipamento de informática - Outros  
               AC-SFA-Equipamento de básico - Outros  
   Fonte 520 - Saldos de RP transitados  
       Despesas com o pessoal  
         Segurança social  
           Contribuições pª a segurança social  
             Contribuições pª a segurança social - Contribuições pª a segurança social  
               Caixa Geral de Aposentações  
   Fonte 540 - Transf. RP entre Organismos  
       Aquisição de bens e serviços  
         Aquisição de bens  
           Alimentação-Refeições confecionadas  
         Aquisição de serviços   
           Encargos das instalações  
       Transferências correntes  
         Instituições s/ fins lucrativos  
           Instituições s/ fins lucrativos  
II - Total das Despesas por c/Receitas Próprias  
  
   Investimento do plano  
      CORRENTES  
   Fonte 311 - Estado RG não afetas a projetos cofinanciados  
       Aquisição de bens de capital  
         Investimentos  
           Construções diversas  
             AC-SFA-Construções diversas  
           Equipamento básico  
             AC-SFA-Equipamento básico  
               AC-SFA-Equipamento básico  - Outros  
III - Total das Despesas por Investimento do Plano  
            Total das Despesas do Exercício I + II + III  
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios  
   Receita do Estado  
   Operações de Tesouraria

1.186,37
14.899,81
7.064,49

51.944,55

9.725,09

7.184,83
1.844,64

14.360,95

756.589,43
339.809,06

44.124,77
13.750,88

55.085,18
390,08

22.063,68
1.167,38
6.650,07

75.504,23

296.564,23
21.508,60
44.709,77

0,00

25.117,66
4.781,16
7.561,52

935,24
5.187,47

40,58
27.257,58
48.892,94

43.375,34
28.246,44
13.385,39

4.275,65

4.916,79
45.806,56

319.703,06

4.150,26
4.908,00

24.539,30

10.212,88
4.291,34

199.415,45

80.103,24

19.754,20

17.900,00

85.750,68

44.850,15

2.182.538,82
1.247.928,68

3.043.962,80
3.043.962,80

130.600,83
130.600,83

12.588.808,86

3.430.467,50

CI. Económ. Pagamentos

Valores em Euro(s)

01020209
01020209D000
01020213
01020217
0104
010408
01040802
01040802B000
0106
010602
01060203
01060203A0

0101
010101
01010103
01010113
01010114
010103
01010305
01010305A0
01010305A0A0
01010305A0B0
0102
010201
01020102
01020104
01020105
1020105
01020107
01020108
01020110
01020120
01020121
010202
01020201
01020202
01020203
01020204
01020209
01020209C000
01020209D000
01020209F000
01020210
01020211
01020212
01020212A000
01020212B000
01020213
01020214
01020214B000
01020217
01020218
01020219
01020219C000
01020220
01020220A000
01020220C000
01020225
0104
010408
01040802
01040802A000
01040802B000
0106
010602
01060203
01060203A0
0107
010701
01070107
01070107B0
01070107B0B0
01070110B0B0

0101
010103
01010305
01010305A0
01010305A0A0

0102
010201
01020105
010202
01020201
0104
010407
01040701

0107
010701
01070104
01070104B0
01070110
01070110B0
01070110B0B0



IV - Total da Despesa de Fundos Alheios  
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Descontos em Vencimentos e Salários  

  
   Receita do Estado  
   Operações de Tesouraria  
  
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE  
   Execução orçamental - Fundos Próprios  
      De dotações orçamentais OE  
      De receitas próprias  
         Na posse do serviço  
      De investimento do plano  
   Fundos Alheios  
      Receita de Estado  
      Operações de Tesouraria  
   Descontos em Vencimentos e Salários  
      Receita de Estado  
      Operações de Tesouraria  
V - Total do Saldo Gerª na posse do Serviço  
            Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (I+II+III+IV+V)

41.852,91

208.173,96
649,17

187,52
49.186,93

0,00
0,00

0,00
0,00

3.430.467,50

250.676,04

49.374,45

0,00
300.050,49

16.319.326,85

CI. Económ. Pagamentos

Valores em Euro(s)
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Anexo ao Balanço Consolidado e à Demonstração dos Resultados Consolidados
Ano 2013

As Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo 

Instituto Politécnico de Portalegre foram elaboradas de 

acordo com a legislação em vigor (Portaria 794/2000 de 20 

de setembro), que define as normas relativas à consolidação 

de contas em Portugal para o Sector da Educação.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida 

no Plano Oficial de Contabilidade para o Sector da Educação 

(POC-E) para a apresentação de demonstrações financeiras 

consolidadas. As notas cuja numeração se encontra ausente 

deste anexo não são aplicáveis ao Grupo Instituto Politécnico 

de Portalegre ou a sua apresentação não é relevante para 

a apreciação das demonstrações financeiras consolidadas 

anexas. 

O Grupo Instituto Politécnico de Portalegre preparou e 

apresentou, pela primeira vez demonstrações consolidadas 

no exercício de 2003.

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS ENTIDADES INCLUÍDAS 

NA CONSOLIDAÇÃO E A OUTRAS

1. Denominação e Sede das Entidades incluídas na 

consolidação:

ENTIDADE-MÃE

Instituto Politécnico de Portalegre

Apartado 84

7301-901 Portalegre

O Instituto Politécnico de Portalegre está sobre a tutela do 

Ministério da Educação e Ciência, com a classificação orgânica 

111056900 e número de contribuinte 600 028 348.

Os Estatutos do Instituto Politécnico de Portalegre 

encontram-se regulamentados pelo Despacho Normativo nº. 

39/2008, de 14 de agosto e o seu funcionamento pela Lei 

62/2007, de 10 de setembro, que cria o Novo Regime das 

Instituições do Ensino Superior, perdendo as escolas a sua 

autonomia financeira (Portaria n.º 485/2008 que define os 

critérios de atribuição de autonomia financeira a unidades 

orgânica). Assim sendo e nos termos dos novos estatutos 

criados ao abrigo desta nova legislação, desde 1 de janeiro de 

2009, apenas têm autonomia financeira o Instituto Politécnico 

de Portalegre e os seus Serviços de Acção Social.

1
1.001
1.001.01
1.001.02
1.001.03
1.001.04
1.001.05
1.001.06
1.001.07
1.002
2
2.001
2.002
2.003
3
3A
3B
3B
4
9
10

CARGOS NÃO INSERIDOS EM CARREIRAS
Dirigentes
Direção Superior de 1º grau
Direção Superior de 2º grau
Direção Intermédia de 1º grau
Direção Intermédia de 2º grau
Direção Intermédia de 3º grau
Direção Intermédia de 4º grau
Direção Intermédia de 5º grau
Não Dirigentes
CARREIRAS GERAIS
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Técnico Superior
CARREIRAS ESPECIAIS
Defesa e Segurança
Outras - Docentes
Outras* * Pessoal da Portaria – Centro de Emprego
CARREIRAS/CATEGORIAS SUBSISTENTES
CARREIRAS NÃO REVISTAS
Restantes rubricas das Despesas com Pessoal não 
enunciadas acima

Total

Código Descrição
N.º de Efetivos em 31-12-2013

SAS

1
1
 
1
 
 
 
 
 
 

28
19
5
4
11
 
 

11
 
0
 

40

IPP

5
5
1
2
 
2
 
 
 
 

109
37
42
30
206

 
192
14
 
6
 

326

Grupo IPP

6
6
1
3
0
2
0
0
0
 

137
56
47
34
217
0

192
25
0
6

0
366

O Instituto Politécnico de Portalegre passa a incluir as 

seguintes Unidades Orgânicas:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre

Sede: Lugar da Abadessa, Apartado 148, 7301-901 Portalegre

Escola Superior de Educação de Portalegre

Sede: Praça da República – Apartado 125, 7300-957 Portalegre

Escola Superior Agrária de Elvas

Sede: Av. 14 de janeiro s/n – Apartado 254, 7350-293 Elvas

Escola Superior de Saúde de Portalegre

Sede: Avenida de St. António – Apartado 89, 7301-901 Portalegre

ENTIDADE INCLUÍDA   .     

Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Portalegre

Sede: Apartado 84, 7301-901 Portalegre

Os Serviços de Acção Social estão sobre a tutela do 

Ministério da Educação e Ciência, com a classificação orgânica 

111057000 e número de contribuinte 600 058 832.

2. Legislação

A Lei 62/2007, de 10 de setembro, cria o Novo Regime 

das Instituições do Ensino Superior.

A inclusão na consolidação das Escolas e Serviços de 

Acção Social foi efetuado no respeito pelo estabelecido no nº 

4 do artigo 5º da Portaria 794/2000 de 20 de setembro.

3. O número de trabalhadores ao serviço, durante o 

exercício, das entidades incluídas na consolidação, repartia-se 

da seguinte forma:



II - INFORMAÇÕES RELATIVAS À IMAGEM VERDADEIRA

     E APROPRIADA

4. As transferências entre entidades do grupo provenientes 

de retenções efetuadas a terceiros em pagamentos efetuados e 

que constituam proveitos foram anuladas, tendo em vista uma 

correta expressão dos proveitos totais do grupo. Assim os 

montantes devidos por terceiros, e retidos por uma entidade no 

momento de um pagamento, e posteriormente transferidos para 

outras entidades, constam como proveito nestas, no caso em que 

são proveito de entidade beneficiária da transferência.

V – INFORMAÇÕES RELATIVAS A POLÍTICAS 

CONTABILÍSTICAS

18. No exercício económico de 2013 foram utilizados os 

seguintes critérios valorimétricos.

a) Imobilizações 

I – Com exceção dos Terrenos e Edifícios da Entidade-Mãe os 

bens adquiridos pela Entidade-Mãe e pelas entidades 

consolidadas constantes das demonstrações financeiras 

apresentadas encontram-se valorizados ao custo histórico. Os 

Terrenos e Edifícios foram objeto de avaliação por peritos, 

encontrando-se refletidos no ativo pelo valor resultante 

daquela.

II – O cálculo das amortizações foi efetuado com base nas 

taxas definidas na Portaria 671/2000 de 17 de abril, que 

regulamenta o Cadastro e Inventário de Móveis do Estado 

(CIME). Por se encontrar pendente de aprovação pela Direção 

Geral do Património o valor da avaliação dos Edifícios, estes 

foram incluídos no ativo a título provisório.

b) Especialização de custos

Os Custos e Proveitos foram registados de acordo com o 

princípio da especialização dos exercícios, tendo as diferenças 

entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes 

receitas e despesas geradas sido registadas nas rubricas de 

Acréscimos e Diferimentos.
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c) Subsídios

As Transferências de Capital obtidas do Orçamento de Estado 

ou outras entidades foram registadas na rubrica Proveitos 

Diferidos, sendo reconhecidas nas Demonstrações de Resultados 

proporcionalmente às amortizações subsidiadas.

Este procedimento tem em vista o reconhecimento do 

benefício resultante do uso desses bens nos exercícios em que 

fruto do registo das respetivas amortizações foi reconhecido o 

seu custo.

VI – INFORMAÇÕES RELATIVAS A DETERMINADAS 

RUBRICAS

22. Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo 

imobilizado constantes do balanço consolidado e nas 

respetivas amortizações constam dos quadros que se 

seguem:

O valor da coluna Transferências e Abates inclui no presente 

ano os abates registados. O valor da coluna dos Aumentos diz 

respeito às aquisições/investimentos feitos no ano 2013.

O valor da coluna das regularizações diz respeito à 

contabilização das amortizações acumuladas até 31/12/2013 

dos bens integrados no presente ano nas demonstrações 

financeiras e regularização da conta após abate de bens.

O valor da coluna dos reforços diz respeito às 

amortizações do exercício de 2013.

Imob. Corpóreas
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento e Material Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Equipamento de Biblioteca - Livros
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso
 
De Investimentos Financeiros
Partes de Capital

 
3.288.403,64
18.709.051,87
3.877.823,60

358.154,75
222.220,94

2.724.994,64
52.849,32

580.262,12
0,00

29.813.760,88

11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
85.750,68
151.533,33

0,00
0,00

20.089,56
0,00
0,00
0,00

257.373,57

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-304,42
0,00
0,00

-511,45
0,00

-159,62
0,00

-975,49
 

0,00

0,00

Ativo Bruto

Rubrica
Saldo
Inicial

Reav. Aumentos Alien.
Transfer.
e Abates

Saldo 
Final

3.288.403,64
18.794.802,55
4.029.052,51

358.154,75
222.220,94

2.744.572,75
52.849,32

580.102,50
0,00

30.070.158,96

11.000,00
11.000,00

 
0,00

1.752.041,51
3.148.545,20

354.920,67
221.502,45

2.475.492,82
52.849,32
531.155,45

0,00
8.536.507,42

Amortizações e provisões

Imobilizações Corpóreas
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento e Material Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Equipamento de Biblioteca - Livros
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso

Rubrica Saldo
Inicial

Reforços Regular. Saldo 
Final

0,00
0,00

-304,42
0,00
0,00

-511,45
0,00

-159,62
0,00

-975,49

 
0,00

1.968.086,95
3.366.393,59

355.459,69
221.778,81

2.573.649,54
52.849,32

546.783,38
0,00

9.085.001,28

Transf.

 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00

216.045,44
218.152,81

539,02
276,36

98.668,17
0,00

15.787,55
0,00

549.469,35

Aumen.



PCTA - PARQ. CIÊNCIA E TECNOLOGIA ALENTEJO SA

Morada: Rua da Mesquita, Nº 7, Casa Cordovil - Évora

Capital detido – € 5.000,00

Capital Próprio 2013: Valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: Valor não disponibilizado pela participada

31. As vendas e prestações de serviços foram na 

totalidade efetuadas no mercado interno e o valor líquido 

consolidado das vendas e prestação de serviços tem a 

seguinte desagregação.

34. O valor das remunerações dos membros dos Órgãos 

de Gestão pelo desempenho das suas funções foi de 

723.511,15 Euros, a seguir descriminados:

39. Demonstração consolidada dos resultados financeiros

40. Demonstração consolidada dos resultados 

extraordinários

Os Investimentos Financeiros em Partes de Capital, 

respeitam às seguintes participações:

COTH – Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 

Nacional:

Morada: Estrada de Leiria S/N 2460-059 Alcobaça

Capital detido – 6 unidades de participação no valor 

nominal de €1.500,00 (€250,00 cada)

Capital 2013: Valor não disponibilizado pela participada

Capital Próprio 2013: Valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: Valor não disponibilizado pela participada

COTR – Centro Operativo e Tecnológico do Regadio:

Morada: Quinta da Saúde Apartado 354 7801-904 Beja

Capital detido – 1 unidade de participação no valor 

nominal de €500,00

Capital 2013: Valor não disponibilizado pela participada

Capital Próprio 2013:  Valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: Valor não disponibilizado pela participada

ADR – Associação de Desenvolvimento Regional:

Morada: Rua dos Açougues n.º 61  7300-169 Portalegre

Capital detido – €3.000,00 

Capital Social – €6.000,00

Capital Próprio 2013: valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: valor não disponibilizado pela participada

ADRPDD – Associação para o Desenvolvimento de 

"Portalegre Distrito Digital"

Praça do Município - 7300 Portalegre

Capital detido – €500,00

Capital Próprio 2013: Valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: Valor não disponibilizado pela participada

CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite e do 

Alentejo

Morada: Praça Gago Coutinho, n.º 2 Moura 7860-010 

Moura Beja

Capital detido – 1 unidade de participação no valor 

nominal de €500,00

Capital Próprio 2013: Valor não disponibilizado pela 

participada

RLE 2013: Valor não disponibilizado pela participada
25

IPP - Serviços Centrais

Serviços de Acção Social

Entidade

678.133,75

45.377,40

Valor

Vendas

Fotocópias, impressos e publicações
Senhas de Cantina+Refeições
Outros Bens

Total
Prestação de Serviços

Taxas e Emolumentos
Serviços de alojamento + alimentação
Realização de análises clínicas
Realização de estudos
Ações de Formação
Inscrições em Seminários e Congressos
Reprografia
Informática
Outros Serviços prestados

Total

2013

38,67
0,00

2.883,50

2.922,17
 
 

1.781.037,96
250.590,09
36.735,62
43.285,00
50.703,17
1.200,00
9.949,65
9.123,95

84.712,84
2.267.338,28

2012

680,13
0,00

6.001,96

6.682,09
 

2.018.400,08
274.461,23
33.521,13
57.011,33
45.830,72

1.000,00
14.387,92
17.723,44
6.016,03

2.468.351,88

Ganhos em Imobilizações
Recuperações Dívidas
Provisões
Ganhos em Existências
Correções Relativas a 
Exercícios Anteriores
Outros Proveitos e 
Ganhos Extraordinários
Redução de Provisões

Multas e Penalidades
Abates
Restituições
Sinistros
Correções Relativas a 
Exercícios Anteriores
Outros Custos e Perdas 
Extraordinárias
Alienação Imob. Corpóreas
Resultados Extraordinários

Custos e Perdas
Exercício

0,00
0,00
0,00
0,00

6.255,30

0,00
0,00

160.597,04
166.852,34

Proveitos
e Ganhos

Exercício

2013 2013

0,00
0,00
0,00
0,00

10.705,96

155.784,59
361,79

 
166.852,34

161,76
0,00
0,00
0,00

6.087,08

0,00
571,32

181.639,73
188.459,89

2012 2012

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

183.859,74
4.028,83

 
187.888,57

Juros Suportados
Outros Custos
e Perdas Financeiras
Resultados 
Financeiros

Custos e Perdas
Exercício

2013

0,00

10.662,77
-

-10.662,77
0,00

Proveitos
e Ganhos

Juros Obtidos
Outros Proveitos
e Ganhos Financeiras

Exercício

2013

0,00

0,00
 

0,00

2012

0,00

12.611,89

-12.611,89
0,00

2012

0,00

0,00
 

0,00



1.274.251,97
- 1.274.251,97
1.243.389,78

32.766,24
- 32.766,24

46.305,11
46.305,11

1.510.981,69
- 1.510.981,69
1.429.057,57

33.753,73
1.462.811,30

11.037.050,67
 - 38.564,70

3.397,74
+5.185,46

-155.784,48
10.851.284,69

O Conselho de Gestão

41. Desdobramento das contas de provisões acumuladas

45. Acréscimos e Diferimentos

271 - Acréscimos de Proveitos
 Saldo Inicial
 Reg. Ano Anterior
 Saldo Final

272 - Custos Diferidos
 Saldo Inicial
 Reg. Ano Anterior
 Custos diferidos 2013/2014
 Saldo Final

273 - Acréscimos de Custos
 Saldo Inicial
 Reg. Ano Anterior
 Remunerações a liquidar 
 Outros acréscimos 2013/2014 
 Saldo Final 

274 - Proveitos Diferidos 
 Saldo Inicial 
 Especialização Reg.  do ano anterior
 Especialização 2013/2014
 Propinas – dívidas dos alunos
 Recon. Prov. Extraord. Bens subsidiados
 Saldo Final

26

Provisões para cobrança duvidosa
Total

Contas

506.158,38
506.158,38

Saldo
Inicial

Aumentos Reduções Saldo 
Final

18.465,91
18.465,91

20.665,33
20.665,33

508.357,80
508.357,80



RECURSOS HUMANOS

Balanço Social
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INTRODUÇÃO

A elaboração do balanço social tornou-se obrigatória, através 

do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, para os organismos 

autónomos da Administração Pública.

Porém, para além da obrigatoriedade legal, o balanço social 

tem de ser encarado como um meio de informação e um 

instrumento de planeamento e gestão das áreas sociais e de 

recursos humanos.

É com este objetivo que se apresenta o balanço social do 

Instituto Politécnico de Portalegre do ano 2013. Pretende-se que 

este documento, através da informação que contém, possa servir 

de auxílio às decisões de todos aqueles, quer direta quer 

indiretamente, intervêm no e com o Instituto.

O documento está estruturado em duas partes, sendo na 

primeira parte demonstrado os efetivos do Instituto em termos 

de pessoal docente e não docente. A segunda dirige-se ao 

pessoal docente de cada uma das Escolas integradas.

Portalegre, 28 de março de 2014

I – RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE 

PORTALEGRE

1 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Fazem parte dos efetivos do Instituto Politécnico de 

Portalegre (IPP) pessoal docente e não docente.

Ao longo dos anos o número de efetivos no Instituo 

Politécnico de Portalegre tem vindo a diminuir, o mesmo se 

passou no ano de 2013, tendo registado um declínio 4,7% do 

pessoal afeto ao Instituto.

Como anteriormente já referido os recursos humanos do 

IPP repartem-se em pessoal não docente e docente, por isso 

Balanço Social 2013

importa ver a evolução destes dois grupos separadamente. 

Começando, assim pelo pessoal docente que no ano 2013 

registou 3,2% decréscimo de efetivos.

No pessoal docente registou-se um decréscimo de 5,8% 

de efetivos, conforme demonstra o gráfico da evolução do 

pessoal docente ao longo dos anos.

1.1 Distribuição por género e carreira

Em termos de género, dos efetivos em 2013, 

correspondem a 54% do género feminino e 46% do género 

masculino.

As carreiras profissionais existentes no Instituto são: 

Pessoal Dirigente, Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico, Técnico Superior, Informática; Assistente Técnico 

e Assistente Operacional. Sendo as carreiras do Pessoal 

Docente, de Assistente Técnico e de Assistente Operacional as 

mais representativas dos efetivos, como se pode constatar no 

gráfico seguinte que apresenta a distribuição por carreira 

profissional por género dos efetivos.
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1.4 Distribuição por antiguidade

Relativamente à antiguidade dos trabalhadores do IPP, 

existem dois comportamentos bem distintos. O primeiro 

mostra que 66% dos trabalhadores têm uma antiguidade 

inferior a 15 anos. O segundo tem a ver com o número de 

trabalhadores com 15 mais anos de antiguidade, 

correspondendo a 34% dos efetivos.

1.5 Distribuição por nível de escolaridade

No que respeita à estrutura habilitacional, os níveis mais 

frequentes são a licenciatura (31%) e o mestrado com 25% 

dos efetivos. É de realçar o aumento do pessoal com 

doutoramento representando 18% dos efetivos.
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1.2 Distribuição por relação jurídica de emprego

A modalidade de vinculação dos efetivos traduz-se da 

seguinte forma: 67% dos efetivos têm um contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 30% 

dos efetivos um contrato de trabalho em funções públicas a 

termo certo. No gráfico aparece outra modalidade que diz 

respeito ao pessoal pago à hora.

1.3 Distribuição por escalão etário

Quanto à estrutura etária, confirma-se a existência de uma 

distribuição normal, sendo mais frequentes funcionários com 

idade compreendida entre os 45-49 anos, representando 18%.
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Em termos de admissão, no ano de 2013, verificou-se a entrada 

de vinte e cinco trabalhadores, o que representa 7,3% do total dos 

efetivos. O gráfico seguinte mostra a repartição das admissões por 

carreira.

Durante o ano de 2013 o número de saídas correspondeu a 

quarenta e três efetivos, representando 13% do pessoal afeto ao 

IPP.

Durante o ano 2013 não houve promoções e 

reconversão/reclassificação no que diz respeito ao pessoal não 

docente. Relativamente ao pessoal docente registou-se três 

alterações de categoria por aplicação do Decreto-Lei nº 207/2009, 

de 31 de agosto, e da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.

No ano 2013, houve um procedimento concursal em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, na carreira de Técnico Superior. O referido 

procedimento concursal não aumentou o n.º de de efetivos, uma 

vez que o posto de trabalho já estava ocupado, só que em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo.

As modalidades de horário que dominam neste Instituto são 

o horário rígido (9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00) e os horários 

flexíveis. No entanto, atendendo a certas especificidades, 

praticamente todas as outras modalidades são aplicadas no 

Instituto. O horário específico diz respeito ao pessoal docente.
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Quanto ao trabalho extraordinário, correspondeu a 1.421,5 

horas extraordinárias.

As ausências ao trabalho em 2013 foram de 3.599 dias, 

correspondendo a uma taxa de absentismo de 2,8%, tendo por 

fundamento o facto de ter existido trabalhadores a faltarem por 

motivo de doença mais de trinta dias e juntas médicas. Os 

principais motivos foram por doença e ao abrigo do regime na 

parentalidade. Para melhor perceção desta situação veja-se o 

gráfico de ausência ao trabalho, sendo de salientar que o motivo 

outros corresponde a consultas médicas/exames, atividades dos 

eleitos locais e cumprimento de obrigações legais.

No ano 2013 registou-se vinte e seis horas não trabalhadas 

por motivo de greve e dois dias por atividade sindical. Em 

termos de pessoal sindicalizado, existiam sessenta e oito 

trabalhadores sindicalizados.
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2 - ENCARGOS COM PESSOAL

Os encargos com o pessoal docente e não docente em 2013 

somaram € 8.447.787,78, conforme se pode observar no quadro 

dos encargos com o pessoal.

3 - HIGIENE E SEGURANÇA

Não se registou qualquer acidente em serviço nem casos de 

incapacidade permanente ou parcial ou, ainda, de doenças 

profissionais.

4 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Em relação à formação profissional, houve participação de 

trabalhadores do Instituto em sete ações de formação, sendo 

três internas e quatro externas. As ações internas contaram com 

a participação de quarenta e três trabalhadores e nas ações 

externas houve cinco trabalhadores. Das participações 

resultaram em 716 horas de formação.

II - PESSOAL DOCENTE

O objetivo deste capítulo do Balanço Social é demonstrar 

de forma sucinta a composição do corpo docente do Instituto 

Politécnico de Portalegre e das Escolas que fazem parte 

integrante do Instituto Politécnico.

Para tal, salientamos a estrutura dos docentes por 

categoria profissional, modalidade de vinculação, escalão 

etário e habilitações literárias.
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Encargos com pessoal

Remuneração base

Trabalho extraordinário

Trabalho noturno

Trabalho em descanso semanal, complementar e feriados

Trabalho por turnos

Abono para falhas

Ajudas de custo

Representação

Secretariado

Outros

Total

8.286.718,89 €
4.938,13 €

607,93 €
3.884,51 €

20.892,00 €
7.231,64 €

29.251,02 €
17.023,74 €
1.399,56 €

75.840,36 €
8.447.787,78 €

1 - DOCENTES DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

No Instituto Politécnico de Portalegre o número de docentes 

efetivos em 2013 correspondia a 192 docentes. Sendo a 

categoria profissional de Professor Adjunto mais representativa 

com 52% dos docentes, conforme se pode verificar no gráfico 

categoria profissional. O gráfico representa as categorias por 

género.

Quanto à relação jurídica de emprego entre o Instituto 

Politécnico e os docentes surge o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, representando 54% 

dos docentes.

Em termos de estrutura etária existe representatividade de 

idades, sendo mais frequentes docentes com idade 

compreendida entre os 40-44 anos e 45-49 anos, representado 

43% dos docentes.

O nível etário dos docentes corresponde a 46 anos.

Categoria profissional
60

50

40

30

20

10

0

Feminino Masculino

Professor 
Coordenador

6
7

Professor Adjunto

44

55

Assistente

43
37

Relação Jurídica de Emprego

CTFP por tempo 
indeterminado

CTFP a termo 
resolutivo certo

60

50

40

30

20

10

0

Feminino Masculino

39

50
55

48

30

25

20

15

10

5

0

Estrutura etária

Masculino Feminino

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-64 65-69

2 1

7

17

22

18
20

8

19

8

3 3

55-59

2

9 9

23 23

Idades

N
.º

 P
es

so
al

 D
oc

en
te



No que respeita às habilitações literárias, o mais frequente 

é o mestrado, com 40% dos docentes com o mestrado. 

Contudo, realça-se que 30% dos docentes detém o 

doutoramento.

1.1. Escola Superior de Educação

Na Escola Superior de Educação, o número de docentes no 

ano 2013 correspondia a 66 docentes. Em termos de categoria 

profissional, a percentagem de Professores Adjuntos 

corresponde a 62% do pessoal docente na Escola.

Quanto à relação jurídica de emprego verifica-se 55% dos 

docentes têm um contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado.

Na estrutura etária, 42% dos docentes da Escola têm 

idade compreendida entre os 50-59 anos. Sendo o nível 

médio etário correspondente a 48 anos.

No que respeita à estrutura habilitacional, 50% dos 

docentes têm o mestrado e 33% com o doutoramento.

1.2. Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Em 2013 o número de docentes na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão correspondia a 66 docentes, sendo 61% 

docentes como Assistentes e 35% como Professores 

Adjuntos.

Na relação jurídica de emprego 59% dos docentes da 

Escola têm um contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo.
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Quanto à estrutura etária verifica-se a existência de 

docentes com idade inferior a 49 anos, representando 71% 

dos docentes da Escola.

O nível médio etário é de 45 anos.

No que respeita à estrutura habilitacional, o nível mais 

frequente é a licenciatura, realçando os 19 docentes 

doutorados existentes na Escola. Também, se salienta o facto 

de 33% do corpo docente da Escola deter o grau de mestre.

1.3. Escola Superior Agrária de Elvas

Na Escola Superior Agrária de Elvas o número de docentes 

em 2013 correspondia a 25 docentes. Em termos de 

distribuição do pessoal docente por categoria verifica-se que 

a categoria de Assistente é a mais representativa da Escola 

com 56 % dos docentes.

Quanto à relação jurídica de emprego é evidente o 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo representado 64% do corpo docente da Escola.

Dos 25 docentes, 56 % têm idade compreendida entre 40 

a 49 anos, conforme se pode observar no gráfico que 

representa a estrutura etária da Escola.

O nível médio etário é de 42 anos.

No que respeita à estrutura habilitacional, é evidente a 

licenciatura representado 44% dos docentes, no entanto 36% 

dos docentes têm doutoramento.

1.4. Escola Superior de Saúde

Em 2013, na Escola Superior de Saúde o número de 

docentes correspondia a 35 docentes, sendo que a categoria 

de Professor Adjunto e Assistente as mais representativas na 

Escola, conforme se pode observar no gráfico seguinte.
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Em termos de relação jurídica de emprego destaca-se o 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, representando 51% dos docentes.

No que diz respeito à estrutura etária, 31% dos docentes 

têm idade compreendida entre 45-49 anos.

O nível médio etário dos docentes é de 46 anos.

Na distribuição da estrutura habilitacional da Escola 51% 

dos docentes o mestrado.
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ÁREA ACADÉMICA





Superior. No Instituto Politécnico de Portalegre este gabinete 

é da responsabilidade dos serviços académicos. As 

candidaturas nacionais são submetidas através de uma 

plataforma on-line. Na data de candidaturas é disponibilizado 

um local de esclarecimento de dúvidas e apoio à candidatura 

on-line. 

No ano letivo de 2013/14, existiram 40.419 candidaturas 

ao Ensino Superior Público, aproximadamente menos 4.600 

candidaturas em relação ao ano letivo anterior. Das 40.419 

candidaturas, 348 são de candidatos do distrito de Portalegre.

.

Conforme podemos observar no seguinte gráfico, há um 

reduzido número de candidatos do distrito que selecionou o 

próprio distrito como 1ª opção. No entanto, nota-se uma 

pequena subida em relação ao ano anterior:  

Na 1ª fase do Regime Geral de Acesso podemos verificar 

através do seguinte gráfico, o número de vagas por Escola, o 

número de colocados e o número de matriculados:

Compete aos Serviços Académicos do Instituto Politécnico 

de Portalegre (IPP) a gestão administrativa e académica dos 

processos que afetam a vida académica do aluno, desde a 

fase da sua candidatura, inscrição e matrícula, até à 

finalização dos estudos.

Os Serviços Académicos têm como objetivo principal 

organizar o processo escolar de cada aluno, designado de 

“processo individual”. O processo individual de cada aluno 

existe em formato papel e em formato digital. Em formato 

digital está acessível a partir de todas as escolas e serviços 

centrais uma base de dados Oracle, com o registo de todas as 

informações académicas do aluno, incluindo as avaliações 

obtidas durante o percurso escolar. A base de dados de 

suporte designa-se de SIGES, Sistema Integrado de Gestão do 

Ensino Superior.

Os alunos inscritos podem ser internos ou externos. Os 

internos ingressam através de um dos vários tipos de regime 

de ingresso definidos na lei. Estes alunos após aprovação de 

todas as unidades curriculares do plano de estudos, obtêm 

um grau académico. Os alunos externos candidatam-se 

apenas para realizar uma ou várias unidades curriculares de 

um curso de Licenciatura ou Mestrado, sem atribuição de 

grau.

Os alunos internos são todos os indivíduos que ingressam 

e se inscrevem nos cursos de Especialização Tecnológica 

(CET), Licenciatura, Pós-graduação e Mestrado. Para além dos 

processos dos alunos também ficam registados neste serviço 

os candidatos ao título de especialista (previsto na carreira do 

Docente), e todo o processo de pedido de registo de 

reconhecimento de grau de ensino superior estrangeiro 

(Decreto-Lei n.º 341/2007).

Os Serviços Académicos (SA) acompanham, no domínio 

administrativo todo o percurso escolar dos alunos e todas as 

matérias de âmbito académico. 

GABINETE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Pelo quinto ano consecutivo o Instituto Politécnico de 

Portalegre colaborou com a Direção Geral do Ensino Superior 

(DGES), enquanto elo de ligação e Gabinete de Acesso ao 

Ensino Superior do distrito de Portalegre. Apesar das 

candidaturas através do Regime Geral, serem da 

responsabilidade da DGES, existem vários locais de apoio 

espalhados pelo país pelas diferentes instituições de Ensino

Serviços Académicos
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Estes resultados têm vindo a alterar progressivamente. No 

ano letivo de 2012/13, 42% dos novos alunos eram do distrito 

de Portalegre e este ano letivo já são 47%.

Além do regime geral de acesso ao Ensino Superior 

existem outros regimes de ingresso, que são: 

– Regime de Mudança de curso, Transferência e 

Reingresso;

– Concursos Especiais: Maiores de 23 anos, Titulares de 

um CET e Titulares de Curso Superior

Maioritariamente os alunos ingressam no IPP através do 

regime geral. 56% dos novos alunos ingressaram através do 

regime geral, 26,9% através do concurso especial (CE) para 

maiores de 23 anos, 9,9% através do CE – titulares de um CET 

(Curso de Especialização Tecnológica) e os restantes 

ingressaram através dos outros regimes de ingresso: mudança 

de curso, transferência e concurso especial para titulares de 

curso superior.

Considerando todos os tipos de ingresso, podemos 

verificar a evolução do número de novos alunos, matriculados 

no 1º ano, pela 1ª vez no IPP:  

 Para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, 

o Instituto Politécnico de Portalegre dispôs de 530 vagas, 

tendo sido preenchidas 267 vagas – 50% de alunos 

colocados. Apesar deste número de colocações, nem todos 

realizaram a matrícula, conforme se verifica no gráfico 

anterior. Registou-se um decréscimo do número de 

estudantes colocados, relativamente ao ano letivo anterior. 

Dos 19 cursos de Licenciatura, com vagas disponíveis para 

ingresso no ano letivo 2013/14, apenas alguns cursos foram 

selecionados como 1ª opção de candidatura, conforme se 

pode observar no seguinte gráfico:

Os alunos matriculados e que ingressaram através do 

regime geral de acesso são maioritariamente provenientes de 

outros distritos, conforme podemos observar no seguinte 

gráfico, que inclui as 3 fases do regime geral:
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Regime Geral de Acesso - 1.ª Fase
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O número total de alunos inscritos, em todos os anos 

curriculares, em cada uma das quatro escolas é o seguinte:

Evolução do número de alunos de todos os graus 

académicos

Número de alunos Diplomados nos diversos ciclos de 

estudo, nos últimos 3 anos letivos:

Dos diferentes regimes de ingresso já referidos importa 

salientar que se tem verificado nos últimos  anos uma 

diminuição do número de candidatos ao Concurso Especial 

para Maiores de 23 anos:

Os candidatos ao concurso especial para Maiores de 23 

anos, dividem-se entre as quatro escolas da seguinte forma:

As áreas científicas de preferência dos candidatos ao 

concurso especial para maiores de 23 anos, foi conforme é 

verificado no seguinte gráfico: 

A oferta formativa do IPP distribui-se por alunos de CET´S, 

Licenciaturas, Pós-graduação e alunos de  Mestrado. 

Licenciatura
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4%
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Evolução do número de alunos diplomados por Escola:

Em cada ano letivo, são vários os alunos que não renovam 

a sua inscrição e outros que durante o ano solicitam a 

anulação da inscrição.  No gráfico seguinte é demonstrado o 

somatório destes alunos, representando a evolução do 

abandono escolar por escola:

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO

A matrícula dos novos alunos é realizada nos Serviços 

Centrais. Pelo quarto ano consecutivo as matrículas e 

acolhimento dos novos alunos são feitas num espaço 

preparado para o efeito. É disponibilizada uma sala com 

vários computadores para que seja possível a matrícula na 

plataforma informática do Instituto (também disponível 

através do site do Instituto). Colaboram com os serviços 

académicos, o Gabinete de Comunicação e Cooperação, 

alguns alunos “veteranos” e alunos ligados ao mentorado do 

Instituto, que de forma voluntária auxiliam o acolhimento e 

realização da matrícula. 

Para analisar a qualidade do serviço prestado, no que diz 

respeito ao atendimento, durante a matrícula aos novos 

alunos foi elaborado um inquérito de satisfação entregue no 

final do processo de matrícula. 68% dos inquiridos 

responderam que o atendimento no processo de matrícula é 

Muito Bom. 
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Abandono escolar

Da análise feita às 75 respostas obtidas, foram concluídos 

os resultados que a seguir se transcrevem:

A) De que forma se realizou o seu processo de matrícula?

B) As questões colocadas durante o processo de matrícula 

foram devidamente esclarecidas pelos funcionários/serviços?

C) Classifique o atendimento que mereceu por parte dos 

funcionários/serviços.
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ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO





Nos quadros que se seguem é possível analisar, por 

Unidade Orgânica, o total de documentos recebidos e 

expedidos e o total dos tratados/digitalizados. 

Da análise ao quadro nº. 1 “Taxas Anuais de documentos 

recebidos digitalizados” é possível concluir que:

– Foram recebidos mais 667 documentos do que ao ano 

de 2012;

– Existem unidades orgânicas em que os documentos não 

foram todos tratados1, estando os mesmos identificados, 

como é possível constatar nos quadros que se seguem. 

A recuperação dos documentos em falta está a ser feita 

gradualmente, esperando-se que até ao final do ano os 

mesmos estejam recuperados, tratados e disponíveis para 

consulta. 

O período de tempo definido para recuperação dos 

documentos é até ao final do ano uma vez que esta tarefa é 

morosa, já que os documentos em falta se encontram 

arquivados nos processos e é necessário localizá-los e 

digitalizá-los.

1 Tratamento inclui registo e digitalização 
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1. ASPETOS TÉCNICOS

No ano de 2013, o serviço de Arquivo e Documentação 

continuou as atividades já iniciadas para o desenvolvimento e 

modernização do arquivo corrente, no entanto, apostou 

também noutras tarefas como a avaliação e seleção de 

documentos, a implementação de regras e procedimentos a 

adotar para uma correta gestão da informação.  

Outra das áreas em que o Arquivo tem vindo a trabalhar, 

está relacionada com a disponibilização on-line da informação 

pertinente para a gestão das atividades diárias do IPP. 

De seguida, encontram-se descritas as principais tarefas 

realizadas:

Gestão de Arquivo Corrente:

Registo, classificação e digitalização de toda a 

correspondência recebida e expedida 

O tratamento dos documentos recebidos e expedidos é 

uma das prioridades diárias do serviço de Arquivo, já que da 

execução desta tarefa resulta o tratamento e a difusão da 

informação/documentação recebida e expedida diariamente às 

chefias e secções intervenientes.

O tratamento da correspondência está organizado da 

seguinte forma:

O registo e tratamento dos documentos pertencentes ao 

arquivo corrente são assegurados diariamente, sendo que no 

tratamento do expediente é obrigatório a execução das 

seguintes tarefas:

Arquivo e Documentação

Quadro 1 – Taxas Anuais de documentos recebidos digitalizados

Serviços Centrais
Serviços de Ação Social
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária

Unidades Orgânicas Taxa Anual Metas Propostas

99,4%
100%
100%

99,9%
98,8%
100%

98%
98%
98%
98%
98%
98%

Inclui todos os documentos rececionados do 
exterior ou internamente pela instituição, 
independentemente da tua tipologia (as) e 
remetente

Correspondência recebida Correspondência expedida

Inclui apenas os documentos enviados para 
fora da instituição, sendo que se podem 
apresentar sob a forma de ofícios, fax ou 
e-mails.

a. Divisão da correspondência;
b. Colocação, obrigatória, do carimbo de entrada, 

onde constam os seguintes elementos:
 • Nº. entrada;
 • Data de entrada;
 • Nº. processo.
c. Registo no software X-Arq;
d. Envio para despacho;
e. Digitalização;
f. Distribuição dos documentos pelas secções;
g. Arquivo físico (cabe a cada secção o arquivo 

dos seus documentos/processos).

a. Registo no software X-Arq;
b. Digitalização;
c. Expedição do documento original
d. Arquivo.

Correspondência recebida Correspondência expedida

Quadro 2 – Número de documentos recebidos e digitalizados

Serviços Centrais
Serviços de Ação Social
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária
Total:

Unidades Orgânicas Recebidos Digitalizados

5359
1102
1537
1962
1127
873

11.960

5329
1102
1537
1961
1113
873

11.915

Quadro 3 – Listagem dos documentos em falta Serviços Centrais

645, 834, 897, 954, 972, 1309, 1698, 1706, 1718, 2205, 2650, 2651, 2698, 2700, 2701, 2702, 3611, 3688, 
3760, 3931, 4085, 4506, 4602, 4624, 4683, 4821, 5109, 5124, 5279, 5300

Serviços Centrais
Correspondência recebida

Quadro 4 – Listagem dos documentos em falta 
Escola Superior de Educação

02, 08, 37, 110, 268, 286, 287, 294, 369, 456, 485, 530, 697, 1016

Escola Superior de Educação
Correspondência recebida

Fonte: X-Arq



Nos quadros nº. 6 e 7 estão descritas as metas e valores 

do indicador “Taxas Anuais de documentos expedidos 

digitalizados”.

Da análise ao indicador “Taxas anuais de documentos 

expedidos digitalizados” é possível verificar que todas as 

unidades orgânicas atingiram o objetivo definido, no entanto, 

existem documentos que ainda não foram tratados. 

Nos quadros que se seguem estão descriminados os 

documentos em falta:

Todos os documentos em falta serão tratados até ao final 

do ano. 

Controlo mensal da correspondência recebida e expedida 

A correspondência recebida e expedida em todas as 

Unidades Orgânicas deve atingir, mensalmente os 98%, sendo 

que até dia 08 do mês seguinte é feito o controlo do registo 

e digitalização da mesma.

Este controlo implica a verificação dos registos para ver se 

estão todos efetuados e se não há documentos em falta. Caso 

a percentagem definida anteriormente não tenha sido 

alcançada significa que os documentos não foram todos 

tratados. Nestes casos, os responsáveis são identificados e é 

solicitado o envio dos documentos para que nenhum esteja 

fora do sistema e se perca.

Tratamento, registo, digitalização e disponibilização 

on-line dos processos individuais dos funcionários docentes 

A organização e disponibilização dos processos dos 

funcionários docentes on-line, é uma tarefa que tem sido 

desenvolvida em parceria com a secção de Recursos 

Humanos, uma vez que são estes serviços que organizam o 

processo individual.

Ao Arquivo compete a digitalização e a disponibilização 

on-line de todos os processos. Importa ainda referir que 

também é da responsabilidade do Arquivo a atualização dos 

já disponibilizados on-line, sendo que a atualização é sempre 

feita durante as sextas-feiras.  

Durante o ano de 2013, foram disponibilizados os 

processos que constam no quadro que se segue: 

Avaliação de Documentos

Uma das tarefas realizada pelo Arquivo é a da avaliação e 

seleção de documentos em qualquer das fases do ciclo de 

vida. Neste sentido e durante o ano de 2013 foi destruída a 

seguinte documentação:

Quadro 6 – Taxas Anuais de documentos expedidos e digitalizados

Serviços Centrais
Serviços de Ação Social
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária

Unidades Orgânicas Taxa Anual Metas Propostas

99%
99%

100%
97,9%
99,3%
100%

98%
98%
98%
98%
98%
98%

Fonte: X-Arq
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Quadro 7 – Número de documentos expedidos e digitalizados

Serviços Centrais
Serviços de Ação Social
Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária
Total:

Unidades Orgânicas Expedidos Digitalizados

6666
915

2193
236
284
310

10.604

6592
914

2193
229
282
310

10.520

Quadro 12 – Número de processos funcionários docentes 
disponibilizados on-line

Escola Superior de Saúde 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Escola Superior de Educação 
Escola Superior Agrária
Total:

Unidades Orgânicas Nº. Processos Disponibilizados on-line

4
18
13
3
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Quadro 8 – Listagem dos documentos em falta Serviços Centrais

24, 25, 209, 344, 686, 860, 1050, 1161, 1167, 1174, 1279, 1480, 1758, 1848, 1913, 2014, 2022, 2055, 2088, 
2105, 2131, 2256, 2313, 2446, 2458, 2511, 2574, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632, 2705, 2715, 
2723, 2772, 2790, 2809, 2846, 2898, 2909, 2910, 2918, 2968, 2989, 2998, 3011, 3014, 3039, 3041, 3099, 
3166, 3168, 3237, 3336, 3372, 3376, 3378, 3419, 3420, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 
3430, 3435, 3438, 3439, 3442, 3443, 3456, 3457, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466, 3469, 3470, 3471, 
3473, 3474, 3475, 3479, 3487, 3489, 3490, 3495, 3497, 3498, 3499, 3501, 3536, 3538, 3539, 3583, 3668, 
3692

Serviços Centrais
Correspondência expedida

Quadro 9 – Listagem dos documentos em falta 
Escola Superior de Educação

67, 178

Escola Superior de Educação
Correspondência expedida

Quadro 5 – Listagem dos documentos em falta 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

113

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Correspondência recebida

Quadro 10 – Listagem dos documentos em falta 
Serviços Ação Social

420

Serviços Ação Social
Correspondência expedida

Quadro 11 – Listagem dos documentos em falta 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

36, 37, 39, 47, 100, 130, 138

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Correspondência expedida



– Eliminação de toda a documentação existente em 

duplicado e retirada dos processos individuais dos 

funcionários docentes aquando da sua organização;

– Avaliação e destruição de documentação existente nos 

Arquivos intermédios das UO, nomeadamente trabalhos de 

alunos, frequências e exames finais (toda a documentação 

referida já tinha prescrito os 5 anos de conservação 

administrativa);

– Documentação avulsa;

– Eliminação de senhas. 

De acordo com o quadro que se segue é possível apurar 

que foram destruídas 20.636 senhas provenientes dos 

refeitórios, no entanto este valor só contempla os meses de 

janeiro a outubro, isto porque o arquivo conserva sempre os 

últimos quatro meses, sendo que por este motivo as senhas 

relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro só 

serão eliminadas no ano de 2014. 

*No mês de julho não houve senhas nos serviços centrais

A eliminação das senhas relativas aos últimos 4 meses está sempre salvaguardada

Guias Remessa 

Preenchimento e validação das guias de remessa de toda 

a documentação que deu entrada no arquivo definitivo. 

Destaca-se a documentação proveniente da secção de 

Recursos Humanos, Serviços Académicos (dos serviços 

centrais e unidades orgânicas) e Financeira. Da ESS foram 

transferidos parte dos processos individuais dos alunos do 

curso de complemento de formação em enfermagem.

 

Quadro 13 – Total senhas eliminadas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

SC

191
480
97
239
157
204
201
122
7
*

Total senhas eliminadas 20636

ESTG

80
156
103
426
176
260
133
253
141
58

ESAE

1463
1343
797
871
364
645
785
922
615
183

ESS

1715
1340
817
875
558
834
1036
909
641
169

Total

3449
3319
1814
2411
1525
1943
2155
2206
1404
410
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Controlo documentos e registos

Uma das tarefas desenvolvida foi a de controlo dos 

documentos e registos. Durante o ano anterior foi efetuada a 

codificação e normalização de vários documentos que podem 

ser consultados na intranet do IPP. 

Consulta e divulgação da legislação de referência

A consulta e divulgação de todos os documentos 

publicados em DR são feitas diariamente pelo Arquivo. 

É consultado o site da INCM, onde são visualizados todos 

os diplomas da 1ª e 2ª série, são analisados cuidadosamente 

e caso exista alguma informação de relevância a mesma é 

enviada para todos os intervenientes (chefias e responsáveis 

pelas várias secções). 

Todos os documentos enviados contemplam um pequeno 

resumo e seguem com o documento em anexo. 

  

Reciclagem papel

A avaliação e seleção dos documentos/processos 

permitem que o Arquivo contribua para a tarefa da reciclagem 

de papel, da qual é responsável e que se estrutura da 

seguinte forma:

– Colaboração na campanha Papel por Alimentos do 

Banco Alimentar Contra a Fome, tendo o IPP no ano de 

2013 contribuído com aproximadamente 2.558 kg 

(revistas e jornais);

– Venda de papel à empresa Eco-Partner, tendo sido 

vendidas duas toneladas setecentos e cinquenta e três 

kilos o que contabiliza uma receita de 109€. 

 

Recolha e digitalização dos protocolos existentes no IPP e 

Unidades Orgânicas

O Arquivo continua a trabalhar na recuperação e 

disponibilização on-line dos protocolos existentes. Na 1ª fase 

estão a ser trabalhados os protocolos ainda em vigor.

Em conjunto com o Gabinete de Relações Externas e 

Cooperação, foi definida a estrutura a que irá obedecer a 

descrição e divulgação dos protocolos.
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Preenchimento das guias de remessa de toda a 

documentação rececionada no Arquivo 

Sempre que se efetua o processo de transferência de 

documentação para o Arquivo é obrigatório que se preencha 

uma guia de remessa com a identificação da mesma. Desta 

guia, consta a identificação da série documental, as datas 

extremas e a quantidade de unidades de instalação. Deve ser 

validada pelo serviço emissor da mesma e em seguida pelo 

Arquivo.  

No ano passado, a documentação rececionada pelo 

Arquivo foi a seguinte:

– Processos Individuais de alunos provenientes dos 

serviços académicos dos serviços centrais;

– Processos individuais de alunos da ESS (anteriores a 

integração desta no IPP);

– Certificados finais de curso;

– Conta de gerência dos SC e SAS (documentos de receita 

e despesa);

– Processos individuais de funcionários docentes e não 

docentes;

– Documentação de recrutamento e seleção;

– Pastas administrativas do secretariado;

– Legislação;

– Documentação avulsa de processos já existentes no 

Arquivo;

– Documentação proveniente das unidades orgânicas;

– Outra documentação.

Para além do preenchimento da guia de remessa também 

se efetua o cruzamento da documentação com a que já se 

encontra no Arquivo. Caso esteja em duplicado é eliminada, 

se não constar do processo deve ser integrada no mesmo.         

Requisição de documentos

O Arquivo é responsável pela gestão de todas as 

requisições de documentos que se encontram à sua guarda, 

quer se trate de requisições internas quer externas. As 

requisições são feitas presencialmente, via e-mail, via 

telefone etc…. 

As promovidas pelas Unidades Orgânicas, na sua grande 

maioria são satisfeitas eletronicamente uma vez que os 

documentos são enviados via e-mail e, desta forma, o pedido 

é satisfeito de forma rápida e eficaz, no entanto, existem 

casos em que tal não é possível e o documentos tem que 

seguir em papel, como é por exemplo o caso das plantas dos 

edifícios. 

Importa referir que a requisição de documentos nem 

sempre implica a saída dos mesmos das instalações do 

Arquivo, isto porque em alguns casos as seções solicitam a 

informação que é dada diretamente pelo Arquivo. 

No ano de 2013 os documentos requisitados foram os 

seguintes:

– Processos individuais de alunos;

– Certificados finais de curso;

– Processos individuais de funcionários;

– Processos de recrutamento e seleção;

– Plantas de edifícios;

– Protocolos;

– Contratos de fornecedores;

– Despachos;

– Deliberações;

– Atas;

– Documentos contabilísticos (faturas, ordens 

de pagamento);

– Documentos recebidos e expedidos;

– Outros documentos/processos.

Todas as requisições são satisfeitas num curto espaço de 

tempo (até meia hora após a receção do pedido) a exceção 

são as consideradas urgentes que são tratadas de imediato. 

Gestão do grupo de melhoria contínua Arquivo e 

Documentação 

A gestão do grupo implica, entre outras tarefas a 

monitorização da implementação das medidas estipuladas 

para a correta organização e gestão dos arquivos correntes, 

intermédios e definitivos, a criação, revisão e implementação 

de procedimentos e normas de controlo e gestão de 

documentos, como é o caso do Procedimento 5 – Controlo de 

Documento e Registos.

Compete ainda a marcação e gestão de reuniões, 

compilação e carregamentos dos indicadores de desempenho 

do grupo, elaboração de planos de ação quando as metas 

definidas não são alcançadas, entre outras tarefas.  
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– Portal (boletim informativo trimestral, editado pelo 14º 

ano consecutivo);

– Newsletter do Sistema de Gestão da Responsabilidade 

Social (semestral).

Edições do IPP

– Design e paginação do volume n.º 10 da coleção Largo 

da Sé;

– Paginação do Relatório de Atividades de 2012;

– Paginação dos Guias do Estudante; 

– Paginação do Guia Institucional de Investigação e Co-

operação; 

– Paginação da Newsletter n.º1 do Gabinete de Apoio 

Psicopedagógico; 

– Conceção do kit de acolhimento (alunos), que inclui o 

guia de acolhimento.

Em 2013, a orgânica do Gabinete de Relações Públicas e 

Cooperação (GRPC) foi alterada, tendo-se agregado as 

Relações Externas e Cooperação (REC).

Organograma 1

No âmbito do Sistema Integrado de Gestão, os 

colaboradores do Gabinete de Relações Públicas e 

Cooperação estão ligados aos processos “Comunicação” 

(organograma 2), “Recursos Humanos” (Formação), “Relações 

Externas e Cooperação” (incluindo a gestão do GMC) e 

“Responsabilidade Social” (incluindo a gestão do GMC, desde 

fevereiro de 2013).

O GRPC assegura ainda o secretariado à Provedora do 

Estudante.

Organograma 2

COMUNICAÇÃO

PUBLICAÇÕES

Em 2013, o GRPC foi responsável pelos seguintes trabalhos:

Meios de informação periódicos

– Newsletter digital mensal (novo meio, com edições para: 

alunos, colaboradores e parceiros);
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AÇÕES DE DIVULGAÇÃO

Informação para potenciais alunos 

Em colaboração com o GMC Comunicação, o GRPC 

desenvolveu suportes informativos e concretizou ações de 

divulgação sobre a oferta formativa e regimes de ingresso, em 

certames nacionais, regionais e locais e em estabelecimentos 

de ensino secundário, abrangendo alunos e serviços de 

psicologia e orientação escolar. 

Informação à comunidade 

Foram difundidas notas de imprensa, enviados 

comunicados eletrónicos, atualizada a agenda informativa e de 

eventos em “www.ipportalegre.pt” e a página de Facebook. 

Via endereço de e-mail “grpc@ipportalegre.pt” 

divulgaram-se informações sobre eventos e projetos 

organizados no âmbito do IPP.

Renovaram-se os outdoors e os mupis. Publicaram-se/ 

difundiram-se anúncios (publicidade).

DIVERSOS

– Gestão do Protocolo do IPP; 

– Criação e encomenda de merchandising;

– Respostas a solicitações externas diversas (esclarecimen-

tos, propostas de publicidade, etc.);

– Clipping;

– Prestação de serviços de Design Gráfico (para: Centro de 

Línguas e Culturas, Arquivo, Observatório Académico, SPES, 

e-Learning, Centro de Recuperação de Menores do Assumar, 

C3i, etc.).

EVENTOS E FORMAÇÃO

Organização e apoio a eventos 

Em colaboração com a Presidência do IPP, o Gabinete de 

Relações Públicas e Cooperação foi responsável pela 

organização, divulgação e secretariado de eventos, 

designadamente: 

– Cerimónia de tomada de posse do Presidente do 

Instituto Politécnico de Portalegre;

–  Comemorações do Dia do IPP;

– Entrega dos Prémios aos melhores alunos (Prémios: 

Caixa Geral de Depósitos, Câmara Municipal de Portalegre, 

Delta Cafés, Cidade de Elvas, Lusodidacta, Dr. Francisco 

Tomatas e Ensino Magazine);

– Entrega das Bolsas por Mérito; 

– Sessão de lançamento do livro “Impacto Socioeconómico 

do Instituto Politécnico de Portalegre nos concelhos de 

Portalegre e Elvas”;

– Encontro de Natal dos funcionários;

– Sessão promovida pelo Conselho Geral para divulgação 

do relatório «Policy Challenges for the Portuguese Polytechnic 

Sector» do Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) 

e do Estudo do Impacto Socioeconómico do IPP na região.

O GRPC assegurou:

– Exposições no átrio dos Serviços Centrais (quadro 1);

– A iniciativa “Cinema às Terças”.

E participou:

– No acolhimento dos novos alunos (matrículas).

Exposições em 2013

Quadro 1

Título: "À procura da identidade" 

Autor(es): Alunos da ESE - Prof.ª Conceição Cordeiro

Género: Mista

Descrição: Exposição de trabalhos de alunos da ESE 

Período de exposição: 15 de janeiro a 5 de abril

Título: "Reflexos e Ilusões"    

Autor(es): Carla Fernandes e Isolina Lages

Género: Fotografia

Descrição: Registo fotográfico de espelhos de água e objetos refletores

Período de exposição: 9 de abril a 16 de maio

Título: "É preciso ter lata"    

Autor(es): Prof.ª Ana Paula Gaspar / Prof.ª Vera Barradas e Prof. Rui Pulido Valente

Género: Embalagem

Descrição: Coleção particular de Embalagens - Latas 

Período de exposição: 21 de maio a 25 de julho 

Título: “Escultura em madeira”    

Autor(es): Emílio Bilé

Género: Escultura

Descrição: Coleção de esculturas do autor, em madeira 

Período de exposição: 5 de agosto a 26 de setembro

Título: "Louça de Sacavém, Louça de Afetos"  

Autor(es): Prof. Avelino Bento 

Género: Exposição de loiça

Descrição: Coleção privada do autor

Período de exposição: 1 de outubro a 28 de novembro 

Título: Viver o Natal / Cantinho "Partilhar - Afectos"   

Autor(es): Centro Social de S. Bartolomeu (Padre João Maria)/ Associação Saúde Mental 

"Partilhar - Afectos"

Género: Exposição solidária

Descrição: Desenhos de crianças do Centro/ Banca de venda solidária de presépios 

em barro e outros objetos  

Período de exposição: 9 de dezembro a 6 de janeiro 2014



O secretariado (divulgação, receção de fichas de inscrição, 

contactos com formadores e formandos, preparação de material 

didático, elaboração de certificados, etc.) destes cursos está a 

cargo do Gabinete de Relações Públicas e Cooperação. Em 2013 

receberam-se 97 inscrições.

No questionário de avaliação realizado no final de cada 

formação, os resultados são positivos. Praticamente a totalidade 

dos formandos responde que a ação de formação em que 

participou correspondeu às suas expectativas, contribuiu 

positivamente para a sua atividade profissional e que voltaria a 

dirigir-se ao Instituto Politécnico de Portalegre para frequentar 

uma nova ação de formação.

AÇÕES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

O GRPC, em conjunto com os Serviços da Presidência do 

IPP, desenvolve, todos os anos, ciclos de ações de formação 

de curta duração. 

O plano de formação é definido depois de efetuado o 

levantamento das necessidades de formação e depois de 

avaliada a eficácia das ações realizadas, através de 

questionários.

Para além dos questionários:

– Está disponível, na “Intranet Funcionários”, uma minuta, 

para preenchimento, sempre que for necessário

evidenciar necessidades de formação pontuais;

– Aquando da elaboração do plano de formação, é enviada 

pelos RH uma listagem das necessidades de formação. Estas 

foram evidenciadas no seguimento da avaliação do 

desempenho, no âmbito do SIADAP e são tomadas em conta 

para a preparação do plano mencionado. 

 

Proporcionar formação aos funcionários não docentes do 

Instituto é o principal objetivo destes ciclos. No entanto, é 

sempre dada a possibilidade a outros públicos de os frequentar. 

Pela primeira vez, as inscrições recebidas foram, 

maioritariamente, de funcionários docentes e não docentes do 

IPP. 
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Como falar em público / A arte da 
palavra

Iniciação e Sensibilização à Língua 
Gestual Portuguesa
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Norma ISO 9001/2008 e a Norma NP 
4469-1:2008
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Participantes Internos Externos

30

25

11

31
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30
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5

0

7

30

42
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13

3

26

(6 alunos - 4 outros) 

(10 alunos - 3 outros)  

(2 sócios AAAIPP - 1 
outros) 

Nome da ação



RELAÇÕES EXTERNAS E COOPERAÇÃO

Programa ERASMUS – Programa de Aprendizagem ao 

Longo da Vida ou o seu sucessor a partir de 2014

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV), 

que atualmente integra várias acções e sub-programas, entre 

os quais os Sub-Programas Erasmus (Ensino Superior), 

Grundtvig (Educação de Adultos), Leonardo da Vinci (Formação 

Vocacional e Profissional), Comenius (Educação Não Superior) 

e Programas Transversais deu lugar, a partir de 2014, ao novo 

Programa Erasmus+. O novo Programa comunitário integra 

todos os sub-programas e ações existentes nas áreas de 

educação, formação, juventude e desporto, em três domínios 

de actuação – 1) mobilidade, 2) projetos de cooperação e 3) 

apoio a reformas e políticas nas áreas referidas. Programas e 

ações como o Erasmus Mundus, TEMPUS e outros passarão, 

assim, a ser tutelados pelo novo Programa.

Carta Europeia do Ensino Superior (European Charter for 

Higher Education)

Para que os estudantes, docentes e não docentes possam 

continuar a usufruir da mobilidade e da participação nas 

outras ações previstas no Erasmus+, o IPP, tal como todas as 

instituições de ensino superior da Europa, teve necessidade 

de candidatar-se à outorga de uma nova Carta Europeia do 

Ensino Superior, em substituição da Carta Universitária 

Europeia, ainda em vigor. Essa candidatura foi submetida em 

maio de 2013 e aprovada em dezembro desse ano.

Acordos institucionais

As acções de mobilidade Europeia que, no âmbito do 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, Sub-Programa 

Erasmus eram efetuadas ao abrigo de acordos bilaterais entre 

o IPP e cada uma das instituições parceiras, passam, com a 

entrada em vigor do novo Programa Erasmus+, a ser 

enquadradas por acordos interinstitucionais, com efeitos 

similares. Durante o ano de 2013 iniciou-se o processo de 

“migração” dos antigos acordos bilaterais para os novos 

acordos interinstitucionais, tendo-se atingido uma 

percentagem de cerca de 70%.
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Durante o corrente ano de 2013, assinaram-se, pela 

primeira vez, acordos com instituições da Turquia e França, e 

para os cursos de Higiene Oral (ESSP).

Participação em projetos de cooperação internacional

O IPP apresentou a candidatura a vários projetos, no 

âmbito de diferentes programas e ações de cooperação 

internacional, e surgiu como parceiro em outros. No quadro 

do Sub-Programa Erasmus foram apresentadas duas 

candidaturas a projetos multilaterais. Com enquadramento no 

Sub-Programa Comenius (ensino não superior) surgiu uma 

outra candidatura de docentes da ESTG com participação de 

uma Escola Secundária da cidade, na área da literacia 

matemática. Nenhuma destas candidaturas acabaria por ser 

aprovada. No âmbito do Programa TEMPUS (cooperação com 

países terceiros), o IPP é parceiro em duas candidaturas, uma 

coordenada pela Universidade da Palestina e outra pela 

Universidade de Tecnologia de Limassol, Chipre.

Por outro lado, o IPP integrou como parceiro numa 

candidatura no âmbito do Sub-Programa Leonardo da Vinci 

(educação e formação profissional) destinada à formação 

linguística de trabalhadores de sistemas de emergência 

médica que também não seria aprovada. 

Refira-se que o IPP coordena dois Programas Intensivos, 

já aprovados, ambos da responsabilidade de docentes da 

ESTG. Um destes Programas Intensivos envolve a participação 

de 3 instituições Portuguesas, de Espanha, Itália, Suécia e 

Reino Unido, que contribuem com 36 estudantes e 10 

docentes. O outro conta com a participação de 40 estudantes 

e 13 docentes de duas instituições do nosso País, de Espanha 

e da República Checa.

O IPP participa como parceiro em outros dois Programas 

Intensivos, um a decorrer na Universidade Técnica de Lisboa, 

na área das Bio-Refinarias, e outro na Bulgária, no campo das 

Relações Públicas, contribuindo para ambos com estudantes 

e docentes das respetivas áreas temáticas.

Fluxos de mobilidade

A mobilidade de estudantes, docentes, não docentes e 

recém-diplomados, continuou a ser realizada em 2013, ao 

abrigo de 3 Programas/Ações principais: Erasmus (estudos, 



estágios, Programas Intensivos), Leonardo da Vinci, Acordo 

CCISP-IP Macau.

As mobilidades efetuadas ao abrigo destes programas/ 

Ações estão resumidas nos quadros abaixo.

Mobilidades de saída (referência: 2012/13)

O Programa Sectorial Erasmus é o que tem possibilitado 

o maior número de mobilidades, nas suas diversas 

modalidades: estudos, estágios, ou Programas Intensivos (PI). 

A mobilidade para estágios passou, a partir de 2012-13, a ser 

feita no âmbito do Consórcio ErasmusCentro. Assim, nesse 

ano letivo, o IPP colocou em estágio no estrangeiro 21 

estudantes, superando, desta forma, o número que nos tinha 

sido atribuído no seio do Consórcio (20).

Ainda ao abrigo do Erasmus, 15 docentes efetuaram 

missões de ensino, superando-se, assim, o número de fluxos 

atribuído pela Agência Nacional (12).

No âmbito dos Programas Intensivos Erasmus 5 

estudantes da ESEP e 1 docente, participaram no PI 

“European Aspects and National Practices of PR 2.0”, 

coordenado pela Burgas Free University (Bulgária). De referir 

que a segunda edição deste PI será efetuada na ESEP em 

2014, com a participação prevista de 20 estudantes e de 5 

docentes, oriundos das instituições parceiras – IPP, BFU, 

University of Tartu (Estónia) e Yasar University (Turquia).

Na mobilidade para estágios de recém-diplomados, ao 

abrigo do Programa Sectorial Leonardo da Vinci, o IPP tem 

contratualizados 13 fluxos, a executar até maio de 2014. Em 

2013, estão já executados 3 fluxos, prevendo-se que até ao 

termo do contrato seja executada a totalidade dos fluxos.

Ao abrigo do acordo do CCISP com o Instituto Politécnico 

de Macau, executaram-se dois fluxos em 2013.

Em 2013 executaram-se outras mobilidades de estudantes 

para estudos pontuais, 1 para o Brasil e 1 ao abrigo do 

programa vasco da Gama.
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Mobilidades de entrada (referência: 2012/13)

Em relação às metas definidas em anterior balanço 

apresentado no CG, verifica-se o seguinte:

a) A superação de metas relativamente à mobilidade de 

saída de docentes (15 fluxos executados em contraste com os 

12 previstos);

b) A superação dos fluxos de entrada de docentes (39 

executados, em vez dos 30 previstos);

c) Um número de saída de estudantes abaixo do previsto 

(58 em vez dos 84 previstos), que se deve aos seguintes 

fatores: não concretização das mobilidades de saída ao abrigo 

dos PI em que o IPP participa; número de fluxos concedido 

pela Agência Nacional inferior ao estimado.

Consórcio ERASMUSCENTRO

O Consórcio Erasmus Centro resulta de uma parceria no 

âmbito da Politécnica e diz respeito à mobilidade Erasmus 

para Estágios curriculares ou extracurriculares. Em 2011/13 a 

coordenação foi assegurada pelo Instituto Politécnico de 

Coimbra, passando, a partir de 2013/14 a ser da 

responsabilidade do Instituto Politécnico da Guarda.

Os fluxos concretizados encontram-se incluídos no quadro 

anterior (mobilidades de saída) – 21 fluxos concretizados, 

ligeiramente acima dos 20 previstos.

Para 2013-14 estão previstos 25 fluxos, que esperamos 

cumprir na íntegra.

Programa de mobilidade com o Instituto Politécnico de 

Macau

 O Programa de mobilidade com o Instituto Politécnico de 

Macau foi instituído através de um protocolo entre este 

Instituto e o CCISP. Em 2011/12, dois estudantes do IPP 

beneficiaram deste tipo de mobilidade, tendo sido a primeira 

Ação         Beneficiários             Totais

Erasmus

Leonardo da Vinci

CCISP-IP Macau

Brasil (pontual)

Vasco da Gama

Total de Mobilidades Executadas

Estudantes p/ Estudos

Estudantes p/ Estágios

Estudantes p/ PI

Docentes p/ Ensino

Docentes p/ PI

Não docentes para Formação

Recém-diplomados p/ Estágios

Estudantes p/ Estudos ou Estágio

Estudantes p/ Estudos

Estudantes p/ Estudos

25

21

5

15

1

1

3

2

1

1

75

Ação         Beneficiários             Totais

Erasmus

Brasil

Macau

Total de Mobilidades de Entrada Executadas

Estudantes p/ Estudos

Estudantes p/ PI

Docentes p/ Ensino

Docentes p/ PI

Não Docentes para Formação

Estudantes p/ Estágio

Estudantes p/ Estudos

33

73

16

23

2

3

2

152
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vez na história do IPP que se realizou uma mobilidade oficial 

com uma instituição fora do espaço europeu. 

Embora estivesse prevista, igualmente, o acolhimento de 

um número igual de estudantes do IPM para o IPP, tal não 

chegou a acontecer.

Para 2013-14 estão já em curso duas mobilidades deste 

tipo, ambas de estudantes da ESSP.

Programa Ciência sem Fronteiras (Brasil)

O Programa Ciência sem Fronteiras, que se refere à 

mobilidade de estudantes Institutos Federais brasileiros para 

os Institutos Politécnicos portugueses, resulta de um 

protocolo celebrado entre o CONIF, associação dos Institutos 

Federais e o CCISP.

Este Programa foi, como se sabe, anulado. Em face disso, 

tem-se tentado concretizar algumas mobilidades com 

instituições do Brasil através de protocolos de cooperação 

pontuais. Para esse efeito, foram assinados protocolos com as 

seguintes instituições: Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade 

Estadual de Campinas e Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Farroupilha;

Apesar dos nossos esforços e insistência, até ao 

momento, não foi possível concretizar nenhuma acção de 

mobilidade de saída com qualquer destas instituições.

No entanto, concretizou-se o acolhimento de três 

estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Farroupilha, que realizaram estágios em 

Portalegre e Elvas, com supervisão da ESTG e da ESAE, 

respectivamente.

Politécnico Júnior

O Politécnico Júnior, destinado à divulgação dos recursos 

do IPP e das potencialidades da região pretende 

concretizar-se mediante um conjunto de atividades de caráter 

lúdico e educativo, a decorrer quer nas instalações das várias 

Escolas do IPP, quer em locais no exterior, em Portalegre, 

Elvas e noutras localidades do Distrito. O objectivo principal é 

dar a conhecer o IPP e os seus recursos a potenciais futuros 

alunos da instituição.

A segunda edição do Politécnico Júnior decorreu de 1 a 10 

de julho de 2013 e contou com a participação de 31 jovens 

estudantes, número que mais que duplicou o número da edição 

anterior. 

Cooperação com países terceiros

A cooperação com países terceiros para o 

desenvolvimento de projetos conjuntos tem sido uma das 

prioridades do IPP como importante vertente das suas 

perspetivas de internacionalização, pretendendo-se ir mais 

além do que ações de mobilidade.

O Brasil ocupa um lugar privilegiado nesta prioridade. 

Para o efeito tem sido desenvolvida uma série de contactos 

com universidades federais e estaduais e, sobretudo, com 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Em resultado da assinatura de protocolos de cooperação 

com as instituições acima referidas, considera-se criado o 

devido enquadramento institucional, que possibilita a 

concretização das medidas previstas. 

Na sequência dos contactos estabelecidos aquando da 

deslocação do senhor Presidente ao Brasil para participar no 

Congresso da AULP, foi solicitado às Escolas que reunissem 

um conjunto estruturado de informação sobre a oferta 

formativa e os projetos ou linhas de investigação mais 

importantes em áreas muito concretas – Formação de 

professores, Agronomia/Indústria Agroalimentar, Biocombus-

tíveis, Agricultura de Precisão, Design e Animação Multimédia

Nem todas as Escolas enviaram a informação solicitada, 

tendo algumas solicitado o contacto direto dos Institutos/ 

universidades nas áreas de interesse, o que foi feito.

Guia Trilingue

A existência de um guia para estudantes estrangeiros em 

Português, Inglês e Espanhol, a disponibilizar on-line e que dê 

conta de forma interativa da oferta formativa, com descrição 

das unidades curriculares (conteúdos, metodologias e 

avaliação) e indicação de quais estão disponíveis para 

estudantes estrangeiros e em que condições, é um 

instrumento de divulgação e de captação de estudantes da 

maior importância.

Trata-se de um projeto do REC que vem sendo 

desenvolvido há cerca de dois anos e que ainda não está 

concluído por falta de informação das Escolas.
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INTRODUÇÃO

– Participa no processo de certificação global de qualidade do 

Instituto Politécnico de Portalegre.

– Ao Gabinete Técnico está atribuída a realização de projetos 

técnicos, acompanhamento e fiscalização de obras, elabora-

ção de cadernos de encargos para aquisição de bens e 

serviços específicos, apoio técnico à gestão do processo de 

manutenção, processos de suporte no âmbito da certificação 

de qualidade, elaboração de pareceres e consultoria na área 

da construção civil, infraestruturas e projectos aos serviços da 

presidência e outros órgãos do IPP.

ATIVIDADES

– Atividades diversas do Grupo de Manutenção.

– Acompanhamento das reuniões e trabalhos nos condomí-

nios onde o Instituto Politécnico tem frações (casas de 

função).

– Conclusão da elaboração do Projeto de Arquitetura do 

Laboratório de Bioenergia e Incubadora de Base Tecnológica 

do IPP. Coordenação e preparação dos procedimentos dos 

projetos de especialidades.

– Preparação e acompanhamento do Concurso Público para 

construção do Laboratório de Bioenergia e Incubadora de 

Base Tecnológica do IPP.

– Preparação do concurso, acompanhamento e fiscalização da 

obra do Laboratório de Práticas da Escola Superior de Saúde.

– Conceção e acompanhamento da execução e montagem do 

Stand do IPP para a Feira ENOVE+ em Campo Maior. 

Estruturação e apoio à organização da feira.

– Conceção e acompanhamento da execução e montagem do 

Stand do IPP para a Feira ENOVE+ em Nisa. Estruturação e 

apoio à organização da feira.

– Participação em todas as atividades do Gabinete de 

Empreendedorismo e Emprego com particular destaque para 

as atividades relacionadas com o Poliempreende e ENOVE+.

– Elaboração das fichas de limpeza para afixar nas IS do IPP.

– Colaboração em diversas atividades do Grupo de Trabalho 

da “Manutenção, Segurança e Prevenção de Riscos”.

– Estudo e acompanhamento da remodelação da sala de 

convívio da Residência dos Assentos.

Gabinete Técnico

– Apoio à colocação de tubagem em vala para ligação em fibra 

ótica entre os serviços centrais e a Escola Superior de 

Educação.

– Acompanhamento da substituição de coletores em aço 

carbono nas caldeiras da Residência de Estudantes.

– Acompanhamento do processo de substituição de janela na 

escadaria da Esola Superior de Educação.

– Parecer e acompanhamento da reparação de beirado em 

risco de queda na Escola Superior Agrária de Elvas.

– Informação sobre danos causados na cobertura da ESTG 

após passagem de um mini-tornado.

– Estudo e informação para aplicação de novo pavimento na 

Cantina dos Serviços Centrais.

– Acompanhamento de trabalhos de remodelação e pinturas 

nos quartos da residência de estudantes.
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Centro Informático

INTRODUÇÃO

O ano 2013 ficou marcado por uma aposta na 

continuidade de projetos já em curso no Instituto. No entanto, 

houve ainda oportunidade para a aplicação de algumas 

alterações a nível técnico e a conclusão de algumas alterações 

iniciadas em 2012 a nível funcional.

Foi um ano marcado essencialmente pela melhoria de 

algumas das condições técnicas de funcionamento de alguns 

sistemas de informação, e pela atualização para novas versões 

de algumas aplicações informáticas.

O presente relatório visa fazer um ponto de situação sobre 

o trabalho desenvolvido pelo Centro Informático ao longo deste 

último ano, e expressar algumas ideias sobre o que poderão ser 

projetos a desenvolver durante o ano de 2014 nas diferentes 

áreas de ação, Redes e Comunicações, Administração de 

Sistemas Central e Local e Desenvolvimento de Software.

1. CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS DE SISTEMAS 

EM FUNCIONAMENTO NO INSTITUTO

A infraestrutura tecnológica gerida pelo centro de 

informática é composta por equipamentos, processos, 

sistemas e pessoas distribuídos por diferentes áreas de ação.

Nos próximos dois pontos, é efetuada uma caracterização 

genérica das duas grandes áreas onde se encontram 

integrados os sistemas informáticos (Sistemas Centrais e 

Sistemas Locais), e uma breve descrição de algumas ações 

tomadas nas respetivas áreas durante o ano de 2013.

1.1. Área de Sistemas Centrais 

São considerados Sistemas Centrais, todos os sistemas 

informáticos instalados sob uma arquitetura Cliente-Servidor, 

que se encontram alojados nas salas técnicas existentes em 

todo o Instituto, e que suportam o funcionamento dos 

diferentes sistemas de informação, fundamentais ao normal 

funcionamento dos serviços da organização, nomeadamente, 

Servidores de email, Servidores de base de dados, Servidores 

com software de apoio à Gestão (Ex: Balanced Score Card), 

Servidores de ficheiros, Servidores de Impressão, Servidores 

WEB, Servidores de DNS, Servidores de DHCP, Servidores FTP, 

Sistemas de Enterprise Resource Planning (Sistema Primavera), 

Sistemas de Informação de diversas índoles (XARQ, PRISMA, 

MILENIO 3, GIAF, SISGOR, Sistema para Gestão de Viaturas), 

Sistemas Media Server para Backup, e por fim sistemas de 

voz sobre IP (VoIP).

Durante o ano de 2013 prosseguiu-se com os trabalhos 

iniciados em 2012, visando a consolidação de algumas 

infraestruturas (virtuais e físicas) já existentes e atualmente 

em produção no Instituto. No caso das infraestruturas virtuais, 

foi realizada a virtualização de um novo servidor LINUX para 

suporte a um sistema de monitorização. Relativamente às 

infraestruturas físicas, foi concluída a instalação e 

configuração de um novo servidor em plataforma Linux para 

serviços Web (Apache), de modo responder às necessidades 

de disponibilização de novos sites que surgiram ao longo do 

ano. Nesta área foi também atualizado o site da feira 

“Enove+”  e criado um novo site para o evento “IPErasmus” 

com capacidade de resposta às necessidades dos promotores 

do Evento. 

Dentro do âmbito desta área, foi ainda adquirida e 

implementada uma nova solução de Antivírus com 

características e capacidades mais adequadas à proteção dos 

sistemas cliente e servidores existentes na Instituição.

1.2. Sistemas Locais 

A área dos sistemas locais, não sendo uma área com o 

mesmo nível crítico dos Sistemas Centrais, foi ainda assim 

tratada com grande importância, dado ao facto de estar 

diretamente relacionada com as condições de trabalho dos 

funcionários, alunos e docentes. Constituem a área de 

sistemas locais, os seguintes equipamentos: computadores 

portáteis, computadores desktop, impressoras, digitalizadores, 

projetores de vídeo e demais dispositivos.

Tendo em conta o investimento feito em equipamentos 

desta área há relativamente pouco tempo, não era espectável 

que houvesse aquisições dignas de relevância. 

Foram asseguradas todas as operações relacionadas com a 

manutenção e bom funcionamento dos diversos equipamentos 

que constituem a área, tendo sido gerida da melhor forma com 

vista à otimização dos recursos disponíveis.

Para o ano de 2014 serão necessários investimentos 

pontuais na aquisição de componentes e equipamentos 

periféricos que visem melhorar o desempenho dos 

equipamentos existentes.



2. REDES DE DADOS E DOMÍNIOS DO INSTITUTO

2.1. Redes de dados e Comunicações 

As redes de dados e comunicações assumem um papel 

preponderante na disponibilização de serviços a todas as 

demais áreas do Instituto. É uma das funções do Centro 

Informático a gestão de todos os equipamentos ativos e 

passivos de rede em utilização no Instituto.

Em 2013, não tendo sido feitos grandes investimentos em 

equipamentos desta área, procedeu-se, em colaboração com 

uma empresa externa, a todas as configurações e atualizações 

necessárias ao bom funcionamento dos referidos 

equipamentos, de acordo com as necessidades de 

conectividade existentes nos diferentes pontos do Instituto.

3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os sistemas de informação são uma peça fundamental 

para o funcionamento dos serviços do Instituto. O centro 

informático tem tido ao longo dos anos uma atenção especial 

em criar as condições que garantam a fiabilidade e bom 

funcionamento dos mesmos, através da aplicação de medidas 

para consolidação das infraestruturas que os suportam e da 

otimização de políticas de segurança adequadas à 

salvaguarda de toda a informação, o ano 2013 não foi 

exceção, tendo sido melhoradas as condições de 

funcionamento à operação e exploração dos sistemas de 

informação.

4. CONCLUSÃO

Em suma, o ano de 2013 foi para o centro informático do 

IPPortalegre um ano marcado pela otimização dos 

equipamentos e soluções já existentes, tendo em vista a 

adequação às necessidades da organização e as alterações na 

sua estrutura de funcionamento, prosseguindo-se com a 

tendência de centralização de todos os sistemas e 

equipamento relevantes ao seu funcionamento. 

Para o ano de 2014, estão previstos um conjunto de 

investimentos em Hardware e Software, com vista a uma 

melhoria de qualidade na prestação de serviços de informática 

à comunidade.

Viaturas

Destino

ANO 2013

61

Como é habitual, a frota automóvel do IPP esteve à 

disposição da comunidade escolar, para apoio às atividades 

letivas e/ ou extracurriculares.

Em 2013, efetuaram-se as seguintes deslocações:

JANEIRO
Gavião; Vialonga; Vaiamonte; Lisboa; Estremoz.

FEVEREIRO
Portalegre; Lisboa.

MARÇO
Portalegre; Lisboa; Elvas; Badajoz; Évora; Alter do Chão; São Vicente.

ABRIL
Monforte; Crato; Flor da Rosa; Lisboa; Coimbra; Campo Maior; Leiria; 
Portalegre; Urra; Covilhã; Marvão.

MAIO
Lisboa; Portalegre; Elvas; Campo Maior; Dom Benito; Alagoa; 
Montemor-o-Novo; Torres Novas; Miraflores; Évora; Mérida; Marvão.

JUNHO
Alter do Chão; Marvão; Vaiamonte; Reguengos de Monsaraz; Estremoz; 
Badajoz; Lisboa.

JULHO
Lisboa; Portalegre; Montemor-o-Novo.

SETEMBRO
Lisboa; Badajoz; Portalegre; Campo Maior; Elvas; Marvão; Crato; 
Coimbra.

OUTUBRO
Lisboa; Portalegre; Montemor o Novo; Elvas; Póvoa e Meadas; 
Arronches; Monforte; Porto; Évora.

NOVEMBRO
Elvas; Lisboa; Montemor-o-Novo; Portalegre; Barbacena; Gavião; Sousel; 
Fátima; Nisa.

DEZEMBRO
Lisboa; Alter do Chão; Arronches; Nazaré; Cáceres; Portalegre; Vila 
Viçosa; Borba; Évora; Santo António das Areias; Montemor; Caia.
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Aluguer de Salas

Paróquia da Sé

Paróquia da Sé

Escola de Artes do Norte Alentejano

Paróquia da Sé

Escola de Artes do Norte Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

EAPN

-

-

-

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

-

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

-

-

-

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Adral

-

-

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

ALUGUER DE SALAS 2013

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejano

-

-

Escola de Artes do Norte Alentejano

- 

-

EAPN

EAPN

-

-

-

EAPN

EAPN

EAPN

Reserva de Auditório Reserva de Sala de Formação Reserva da Sala de Actos

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar, de forma 

resumida, as principais atividades desenvolvidas pelo grupo de 

trabalho de manutenção e limpeza  do IPP em todas as unidades 

orgânicas, durante o ano de 2013, bem como as atividades que 

presentemente estão a ser desenvolvidas e programadas.

O ano de 2013 pautou-se pela implementação de 

mudanças na área da manutenção do IPP de acordo com o 

solicitado por parte da presidência do IPP, Administradores 

do IPP e SAS e Secretários das UO’s. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE MAIOR RELEVO:

• Construção de infraestruturas (construção de infra-

estruturas na área de construção civil e canalização), 

preparação de terreno e plantação de ervas aromáticas na 

horta Pedagógica na ESS;

• Desmontagem de janela degradada e montagem de nova 

janela na abóbada da entrada principal da ESE;

• Montagem de palco  (toda a logística necessária) e 

decorar com verdura para bênção das pastas de final de curso 

dos nossos alunos;

• Limpeza e desinfeção de depósitos de água potável na 

ESTG de acordo com o aconselhado pela lei em vigor;

• Construção de base em betão e apoio na montagem do 

projeto RETALER II – Mapeamento Solar do Alto Alentejo na 

cobertura dos balneários dos campos de jogos do IPP/ESTG;

• Intervenção técnica nas casas de função do IPP – 

– nomeadamente pintura geral, afagamento e envernizamento 

de piso, limpeza geral de pó, casas de banho, marquises, 

cozinhas e janelas;

• Intervenção técnica na zona da direção da ESE, bem 

como nos corredores em frente à entrada principal da mesma, 

nomeadamente picar paredes, rebocar e pintar;

• Intervenção técnica na residência de estudantes dos 

Assentos - nomeadamente pintura geral de um dos piso, hall 

de entrada, salas de estar do 1º piso, corredores, afagamento 

e envernizamento dos mesmos nomeadamente das salas de 

convívio,  de estar e estudo, limpeza geral de pó, casas de 

banho, marquise, copas, janelas, pintura de corrimões, 

puxadores de portas de vidro e de mobiliários (cadeiras e 

armários) e correções de infiltrações em quartos, aplicação de 

calha técnica com tomadas nas salas de estar, 

recuperação/reparação de tetos falsos em pladur, bem como 

igual intervenção  em quartos individuais e gabinete da 

governanta;

• Substituição de armadura de emergência na ESAE;

• Substituição de sensores de movimento nas WC da ESAE; 

• Desmontagem de ar condicionado da sala dos servidores 

do IPP, desmontagem do ar condicionado da sala de 

formação do IPP e montagem do mesmo na sala dos 

servidores do IPP;

• Desmontagem da cobertura danificada pelo minitornado 

na casa da guarda da ESTG e limpeza dos detritos;

• Instalação de bomba de circulação de água quente na 

central térmica da ESE (caldeiras);

• Desmontagem, reparação e instalação de bombas 

circulação de água quente na central térmica da ESTG 

(caldeiras);

• Transporte em viaturas da Câmara Municipal de 

Portalegre e do IPP de exposições, montagem das mesmas  

na Fundação Robinson  e  em Campo Maior;

• Apoio na montagem e desmontagem de diversas 

exposições no IPP e ESTG (vitrines);

• Montagem e desmontagem do Stand do IPP no parque 

de exposições da Feira de São Mateus (Elvas);

• Desmontagem de ar condicionado em sala de informática 

e montagem no CEV – Centro de internamento veterinário na 

ESAE;

• Intervenção no quadro elétrico da ESS com alteração 

disjuntor diferencial de 25Amp. para proteção de fases e 

instalação de um novo de 40Amp. para substituição. 

• Correção das fissuras e impermeabilização do corredor 

exterior situado por cima da sala 13 da ESE, correção de 

drenagem de águas pluviais no interior da sala 13, correção de 

teto com aplicação de novo pladur e pintura;

• Correção das fissuras e impermeabilização da cobertura 

do corredor de acesso ao antigo CNO (ESE);

• Correção das fissuras e impermeabilização da cobertura 

do Bar da ESE.

• Correção das fissuras e impermeabilização da cobertura 

da caixa do Elevador da ESE;

• Reparação dos destiladores de água do Laboratório da 

ESAE;

• Reparação/correção da iluminação exterior da parada da 

ESAE;

• Verificação e medição dos consumos dos quadros 

elétricos da ESAE;
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• Montagem do stand do IPP no espaço do Centro de 

Negócios Transfronteiriço de Elvas;

• Instalação de tomadas elétricas no espaço da oficina da 

ESAE;

• Reparação da máquina de sumos do refeitório da 

residência de estudantes de Elvas;

• Reparação de autoclismo em WC do IPP;

• Reparação do cilindro da cantina da ESS;

• Montagem do Stand do IPP designado como ENOVE+ no 

pavilhão gimnodesportivo de Nisa (carregamento do mesmo 

em Campo Maior e Portalegre de descarga em Nisa);

• Desmontagem do Stand do IPP designado como ENOVE+ 

no pavilhão gimnodesportivo de Nisa (Descarga do mesmo 

em Alter do Chão e Portalegre);

• Desbaratização das casas de função;

• Substituição de diversos vidros das janelas da ESE;

• Construção de  parede em Pladur e pintura da mesma no 

Auditório dos Serviços Centrais;

• Reparação (Soldar) filtros da Central de Biomassa;

• Substituição dos suportes de lâmpadas de iluminação 

dos elevadores para aplicação de Lâmpadas de Leds;

• Aplicação de piso flutuante em gabinetes das ESS e 

pintura dos mesmos;

• Reparação de armários do (laboratório) Centro de 

Simulação de Práticas de enfermagem  (Reparar, lixar, 

envernizar e aplicar folhas de aço inoxidável na frente das 

portas e gavetas);

• Reparação do fogão industrial da cantina da Residência 

de Estudantes de Elvas;

• Montagem de iluminarias na biblioteca da Escola 

Superior Agrária de Elvas;

3 – OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM BASE NA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREVISTA NO PLANO ANUAL 

EXISTENTE NO SISGOR:

• Reparação de avarias;

• Serviços de remodelação e beneficiação de instalações e 

equipamentos;

• Eletricidade geral;

• Eletromecânica e mecânica geral;

• AVAC  Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado;

• Rede de águas, esgotos, gás, ar comprimido;

• Reparações gerais de instalações (pintura, serralharia, 

canalização, carpintaria, limpeza de telhados/coberturas);

• Manutenção de audiovisuais;

• Limpeza;

• Verificação dos interiores: portas, afinação de 

dobradiças, fechaduras e puxadores, reparação de vedantes; 

verificação de paredes em todos os compartimentos, limpeza, 

deteção e correção de fissuras, manchas e repassos de 

humidade, estado da pintura, retoques na pintura, verificação 

de revestimentos de pavimentos cerâmicos,  deslocamentos, 

juntas abertas, estado da fixação de azulejos, substituição 

localizada de revestimento,  verificação de revestimentos de 

pavimentos em madeira, limpeza, aspiração, enceramento, 

colagem de tacos, verificação de tetos estucados e falsos e 

deformações, sempre que detetadas falhas;

• Verificação de exteriores: paredes, fachada, deteção e 

correção de fissuras, manchas e repassos de humidade, 

estado de fixação de pedras de revestimento, verificação de 

todas as caixilharias exteriores, afinação de fechos, reparação 

de vedantes, desobstrução de orifícios de drenagem, 

verificação das guardas e barreiras de proteção de varandas e 

telhados, deteção e correção de corrosão, folgas e afinação 

das fixações, verificação das coberturas em terraço, deteção e 

correção de anomalias nas impermeabilizações, infiltrações, 

limpeza e varrimento de folhas e outros detritos;

• Resolução de ocorrências conforme registo no respetivo 

sistema informático (SISGOR);

4 - ATIVIDADES PROGRAMADAS:

• Continuidade da manutenção preventiva, prevista no 

plano anual de atividades existente no SISGOR;

• Resolução de ocorrências e respetivo registo sistema 

informático (SISGOR);

• Reparação da porta da Cantina Central do IPP;

• Melhoramento nas acessibilidades para deficientes ente 

o edifício principal da ESTG e a extensão;

• Reparação/conserto da casa de banho e quarto na casa 

de função do bloco 3 R/C F da Praça Dr. João Tavares,

• Limpeza geral e desbaratização das casas de função;

• Reparação de sistemas de bombagem dos sistemas 

EVAC, caldeiras da ESE, REA e ESTG;

• Substituição de vidros da sala de convívio e sala 13 da 

ESS;

• Substituição de armaduras na Biblioteca da ESAE;

• Verificação, limpeza e reparação de cobertura da ESAE;
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• Intervenção no balcão de entrada da residência de 

estudantes dos Assentos;

• Reparação da rede que cerca o polidesportivo da 

residência de estudantes dos assentos;

• Instalação de armaduras nas salas de estudo da 

residência de estudantes dos assentos;

• Limpeza da vegetação do  campo  de futebol de onze na 

ESTG;

• Reparação de pisos, portas e janelas da residência de 

estudantes de Elvas;

• Reparação de pisos, portas e janelas da residência de 

estudantes dos assentos;

• Reparação do piso da Cantina Central;

• Reparação do piso dos antigos gabinetes da Direção da 

Escola Superior Agrária;

• Reparação/substituição da conduta da hote do 

laboratório da Escola Superior Agrária;

• Reparação de piso e paredes da Sala de Atos dos 

Serviços Centrais; 

• Reparação de Infiltração na cobertura da residência de 

estudantes de Elvas;

• Arrumação e limpeza dos espaços destinados à 

Manutenção nomeadamente na ESTG, SC e ESAE;

• Preparação/levantamento das necessidades para  

intervenções de fundo a realizar nas pausas letivas nas 

escolas, residências de estudantes e casas de função, (janeiro, 

julho, agosto e setembro);

Fotos de alguns trabalhos desenvolvidos:
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INTRODUÇÃO

O Relatório de Atividades do Centro de Línguas e Culturas 

(CLiC) do Instituto Politécnico de Portalegre 2012-13 descreve e 

analisa de forma sucinta o trabalho realizado neste período.

Começa-se por referir a preparação do ano letivo, os cursos e 

outras atividades pedagógicas implementadas, apresentando 

quadros e gráficos de alunos por língua e nível. Passa-se de 

seguida aos serviços de apoio linguístico, às receitas e despesas 

relativas a este intervalo de tempo e, finalmente, a uma avaliação 

global do serviço efetuado.

CAPÍTULO 1 – OBJETIVOS, PLANIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CLIC NO ANO LETIVO 2012-13

1.1 Objetivos do CLiC

Em termos gerais, todas as ações desenvolvidas ou 

realizadas pelo CLiC visaram contribuir para 

• a melhoria da qualidade do ensino no IPP, a formação 

dos seus alunos e diplomados, a qualificação do seu corpo 

docente proporcionando-lhes formações linguísticas de 

qualidade e excelência e contribuindo, também, para o 

aumento do sucesso escolar e das possibilidades de 

empregabilidade dos alunos no contexto nacional ou 

internacional (“Melhorar o ensino/aprendizagem de 

qualidade” e “Política de internacionalização” – linhas 

estratégicas definidas no Programa de Desenvolvimento do 

IPP para 2010-13); 

• a  sustentabilidade do IPP, reforçando a prestação de 

serviços à comunidade académica e à comunidade envolvente 

(“Alcançar a sustentabilidade do Instituto” – linhas 

estratégicas definidas no Programa de Desenvolvimento do 

IPP para 2010-13); 

• a melhoria da resposta do IPP às necessidades da região 

e dos diplomados do IPP contribuindo para a sua mais efetiva 

inserção na vida ativa (“Orientação para as necessidades do 

Norte Alentejo” –  linhas estratégicas definidas no Programa 

de Desenvolvimento do IPP para 2010-13).

Para além disso, o CLiC.IPP continuou a desenvolver, em 

parceria com outros Centros de Línguas, nacionais ou 

estrangeiros, seus parceiros da Rede de Centros de Línguas 

do Ensino Superior (ReCLes.pt), trabalho na área da 

investigação aplicada, de modo a poder melhorar 

continuamente a qualidade dos serviços a prestar (“Apostar 

na rede de IES e na internacionalização” – linhas estratégicas 

do Programa de Desenvolvimento do IPP para 2010-13).

Na estratégia orientadora das suas ações de formação 

linguística, o CLiC continuou a nortear-se por duas linhas de 

atuação privilegiadas: a resposta a propostas específicas 

decorrentes das necessidades dos proponentes e a oferta 

formativa prevista como resposta a necessidades de formação 

dos públicos alvo. 

Assim, no ano letivo 2012-13, o CLIC continuou a oferecer 

formação linguística em línguas estrangeiras, em formatos 

diversificados (cursos anuais, regulares, intensivos, à medida 

e aulas individuais), direcionada para os alunos e 

funcionários do IPP e para a população em geral. Esta dupla 

via continua a parecer-nos vital, pois abre as portas do IPP à 

população envolvente (aos mais jovens e a adultos de áreas 

profissionais diversas), alarga a rede de influência do IPP a 

um público mais vasto, e permite apoiar muitos ex-alunos que 

aqui vêm procurar a formação/atualização linguística de que 

vão necessitando ao longo da vida. 

1.2 Planificação do ano letivo 

A Coordenação do CLiC.IPP planificou as atividades, ações 

e projetos a desenvolver durante o ano letivo 2012-13 em 

termos de duração, formas de acompanhamento necessário, 

orçamento envolvido, metodologia a adotar, formas de 

implementação a utilizar e formas de avaliação final a realizar. 

A decisão de apostar, neste ano letivo, na abertura de 

cursos de línguas em Elvas, a funcionar na Escola Superior 

Agrária, implicou contactos diversos com a Direção da ESAE, 

tendo ficado definidos, ainda em junho, os espaços a utilizar, 

os colaboradores administrativos a afetar à gestão do CLiC 

em Elvas (Amélia Canhoto), bem como a seleção do professor 

a partir da Bolsa de Colaboradores do CLiC (Carla Santos). 

Foi também nos meses de julho e agosto de 2012 que 

ficaram definidas as estratégias de divulgação dos cursos e 

das atividades do CLiC em 2012-13, tendo nessa altura sido 

concebidos e elaborados alguns dos materiais de divulgação 

a utilizar durante o ano (cartazes, flyers).

Assim, e em termos gerais, atendendo aos resultados 

obtidos no ano anterior e às solicitações que nos haviam sido 

apresentadas, foi decidido que haveria que manter a oferta 
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formativa regular anual e semestral do ano anterior, 

reforçando-a com algumas formações específicas/intensivas, 

em diferentes línguas, a decorrer ao longo do ano letivo. Em 

concreto, definiu-se que se iria abrir uma turma de Inglês para 

preparação dos exames oficiais para a obtenção do 

Certificado reconhecido internacionalmente, First Certificate in 

English (FCE) e cursos intensivos, de duração variável, sobre 

os seguintes temas e línguas: “Inglês em Contexto de 

Trabalho”, “Técnicas de procura de Emprego em Inglês”, 

“Inglês para profissionais de saúde”, “Alemão Iniciação”, 

“Francês para a Saúde” (I e II), “Trabajar en Español”, “Ocio 

y Tiempo Libre en Español”, “Español de Negocios”, “Español 

Saludable”, “Español y vida Académica”. Foi ainda definido 

que deveria ser concretizada uma pequena atividade de 

Páscoa em língua inglesa, para os filhos dos docentes e 

funcionários do IPP, e um workshop de curta duração, de 

formação em língua inglesa, para um público jovem, a ter 

lugar nas férias de verão, em junho – julho de 2012. 

Em Elvas seria publicitada a oferta formativa em todas as 

línguas e, dependendo da procura, assim se abririam cursos 

em uma ou mais línguas.

Em termos da colaboração dos docentes na lecionação 

das aulas do CLiC manteve-se a estratégia utilizada nos anos 

transatos, pelo que a lecionação das turmas do CLiC ficou 

preferencialmente a cargo de docentes já integrados nas 

Unidades Orgânicas do IPP, dependendo da sua 

disponibilidade, após a distribuição do serviço letivo em cada 

Unidade Orgânica.

Não havendo docentes com disponibilidade para lecionar, 

e existindo solicitação para criar turmas, essa colaboração foi 

obtida pela seleção, através da bolsa de colaboradores do 

CLiC. Este ano estabeleceram-se contratos de trabalho nas 

percentagens necessárias para dar resposta à procura. Esta 

nova forma de contratação dos docentes introduziu uma 

diferença substancial nas regras contratuais, sobretudo a nível 

dos vencimentos auferidos e do limite de horas a lecionar. Até 

este momento, os docentes eram pagos por hora de 

formação, enquadrados pela tabela remuneratória 

estabelecida no IPP (25€/hora). Havendo a perceção de que 

se poderiam colocar problemas legais nesta forma de 

funcionamento, dado estarem a prestar um serviço que não é 

pontual mas se desenvolve ao longo de todo o ano letivo, o 

Senhor Administrador solicitou a apresentação de contratos 

de trabalho percentuais, nos limites exigidos por lei, de 8h, 6h 

ou 4h, conforme a distribuição de serviço prevista no início do 

ano. Assim, torna-se muito difícil atribuir mais de 8h a um 

docente, visto apenas se poderem contratar docentes a tempo 

parcial num máximo de 59% do horário. As horas 

suplementares que venham a ser necessárias, não podem ser 

lecionadas por um destes docentes, que já têm atribuído o 

limite de 8h.

Por outro lado, a contratação implica o pagamento de um 

salário mensal, e respetivos subsídios, visto tratar-se de salários 

muito baixos, não abrangidos pelos cortes impostos pelo 

governo. O valor de pagamento da hora de trabalho é inferior ao 

anterior, sendo de algum modo compensado pelo facto de haver 

um salário fixo mensal, ao longo de todo um ano letivo.

1.3 Instalações 

As 3 salas de aula do antigo CNO continuam com o 

problema do ar condicionado por resolver apesar dos esforços 

feitos pela direção da ESE, e da verba de 1761€71 do 

Balancete despendida no conserto dos aparelhos. Foram 

instalados aquecedores a óleo para permitir a utilização das 

salas no período do inverno. 

Continua a não haver um logotipo de identificação 

daquele espaço como CLiC.IPP, que se previa estar pronto no 

início do 2º semestre do ano escolar anterior àquele a que o 

presente relatório se refere.

Aguardamos portanto uma melhor identificação do 

espaço, e esperamos poder ter ar condicionado nas salas logo 

que a empresa responsável pela obra satisfaça os pedidos 

realizados.

1.4 Divulgação dos Cursos 

A divulgação dos cursos e serviços disponíveis iniciou-se 

no mês de agosto, com a distribuição dos cartazes gerais com 

informação sobre os cursos a realizar, tanto em Portalegre 

como em Elvas. Esta divulgação foi reforçada no mês de 

setembro.

A divulgação dos cursos do CLiC esteve a cargo do 

Gabinete de Relações Públicas e Comunicação do Instituto 

Politécnico, responsável pela conceção dos cartazes, para 

ambos os semestres, tendo sido implementada através do 

envio de e-mails de publicitação para a sua lista de endereços 

eletrónicos, assim como o correio para as entidades incluídas 

no protocolo do IPP. Todos os colaboradores distribuíram 

cartazes pelas instituições da cidade e arredores.
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Foram concebidos e divulgados os seguintes cartazes no 

início do ano letivo:

(1) cartazes gerais de divulgação dos cursos de línguas do 

CLiC 2012-13 Semestre 1 e Semestre 2:

Figura 1 – Cartazes de divulgação dos cursos de Línguas

 do CLiC 2012-13

Fonte: Coordenação do CLiC

Figura 2 – Cartazes de divulgação dos cursos intensivos de línguas 

do CLiC 2012-13

 

Fonte: Coordenação do CLiC

Foi igualmente elaborado um flyer para divulgação dos 

cursos de línguas do CLiC, que foi o material de divulgação 

geral do CLiC ao longo do ano letivo.

Figura 3 – Flyer de divulgação dos Cursos de Línguas do CLiC 

2012-13 (frente e verso)

  

Fonte: Coordenação do CLiC

A divulgação dos diferentes cursos anuais, semestrais e 

intensivos foi também feita através de e-mail para a lista de 

distribuição do GRPC e do CLiC, optando-se também por esta 

via para a divulgação de aulas de Conversação de Inglês para 

docentes da ESTG e para o Curso Intensivo de Espanhol (I e 

II) para funcionários docentes e não docentes do IPP.

No ano letivo de 2012-13 o CLiC promoveu ainda a 

divulgação de um “Workshop de Páscoa” para filhos dos 

funcionários do IPP. 

Figura 4 – Workshop da Páscoa CLiC 2012-13 

 

Fonte: Coordenação do CLiC
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e de um curso de verão para jovens dos 10 aos 14 (20h), “TV 

Reporters Needed”

Figura 5 – Curso de verão CLiC 2012-13

 

Fonte: Coordenação do CLiC

Os materiais de divulgação foram colocados em 

expositores disponíveis no IPP e nas Unidades Orgânicas, 

bem como no placard do CLiC, no Centro Documental da ESE. 

Para além do envio por e-mail para a lista de distribuição do 

GRPC e do CLiC, os folhetos de divulgação foram distribuídos 

(1) no ato de matrícula dos alunos de 1º ano, no início do 

ano letivo 2012-13, flyer integrado no kit de documentação 

entregue a estes alunos;

(2) a todos os que solicitaram informação sobre os cursos 

do CLiC no Centro Documental da ESE, dados em mão ou 

enviados em suporte eletrónico; 

(3) pelo IPP, na divulgação  da sua Oferta Formativa, no 

entendimento de que a informação sobre o Centro de 

Línguas e Culturas do IPP constitui uma mais valia a 

oferecer aos candidatos; 

(4) no Enove+, nos dias 28 de fevereiro e 2 de março de 

2013, em Campo Maior, onde se divulgaram as atividades 

do CLiC junto dos visitantes da feira; 

(5) na Escola Secundária de São Lourenço, em abril de 

2013, na ação de divulgação das línguas para a qual o 

CLiC foi novamente convidado.

Para reforçar a ligação com o exterior e uma vez que a 

construção de um site do CLiC continua a ser apenas um 

projeto solicitado ao Departamento de Informática do IPP 

mas, infelizmente, não concretizado, optou-se por ter uma 

página no Facebook para divulgação das atividades do CLiC e 

para promoção do multilinguismo e da multiculturalidade 

(junho de 2013).

Figura 6 –Página de Facebook do CLiC (2013)

 

 

 Fonte: Coordenação do CLiC

CAPÍTULO II – OFERTA FORMATIVA DO CLIC NO ANO LETIVO 

2012-13

2.1 Cursos de Línguas

No ano letivo 2012-13 foram lecionados cursos nas 

seguintes línguas, ordenadas por número de horas de 

contacto lecionadas: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e 

Português para estrangeiros. 
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2.1.1 Horas de Formação Linguística lecionadas

No ano letivo 2012-13 foram lecionadas 1390,5 horas de 

formação linguística, em 5 línguas, por 11 docentes dos quais 

6 já tinham estabelecido um contrato de trabalho com o IPP 

e os 5 restantes foram recrutados de entre os candidatos que 

apresentaram proposta na bolsa de colaboradores do CLiC. 

Quadro I - Número de horas/ Docente em Cursos do CLiC, 

no ano letivo 2012-13

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

Das 1390,5 horas de formação linguística lecionadas 

constata-se que mais de 50% das horas foram dedicadas ao 

ensino da língua Inglesa (847,5 horas), surgindo de seguida 

todas as outras línguas com uma ocupação média de 135 

horas cada uma.

Figura 7 - Número de horas, por língua, lecionadas pelo CLiC no ano 

letivo 2012-13

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

  2.1.2 Taxa de Frequência dos Cursos de Línguas do CLiC

No Centro de Línguas e Culturas foram lecionadas aulas de 

línguas em regime regular (anuais e semestrais), intensivo, e 

aulas “à medida”, em regime individual. No ano letivo 2012-13 

inscreveram-se em formações do CLiC um total de 258 alunos 

tendo concluído a sua formação 223 alunos, nos vários tipos 

de formação. 

A formação individualizada, em aulas “à medida”, 

decorreu ao longo de todo o ano letivo, com aulas em 

formato individual, em resposta a necessidades de formação 

em áreas de interesse profissional ou particular, em Inglês e 

Francês.

Outros aspetos considerados neste relatório constam dos 

quadros que se seguem, nos quais se descrimina o número de 

alunos que frequentaram aulas do CLiC em 2012-13, 

distribuídos por língua, regime e proveniência.
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Quadro II - Número de Alunos que Frequentaram Cursos de Língua CLiC no Ano 2012-13 com referência 

Inscrições, Regime, Proveniência, Certificados Emitidos

Fonte: Coordenação do CLiC

Para além dos 164 alunos que obtiveram um certificado 

com classificação final, mais 59 frequentaram formações e 

receberam um certificado de participação ou de frequência. A 

taxa de desistência foi de 13,5%, considerando-se desistência 

o caso daqueles que, tendo frequentado um ou mais meses, 

desistiram durante o semestre/ano letivo. Esta taxa foi muito 

mais elevada que no ano anterior, e várias vezes se alegou a 

falta de disponibilidade financeira. Não se consideram 

desistências os casos de alunos que se inscreveram mas que, 

por razões diversas, não chegam a frequentar as aulas ou 

aqueles que, mesmo frequentando 1 ou 2 aulas, não chegam 

a fazer qualquer pagamento.



Figura 8 - Número de alunos por regime de frequência 

(Anual/Semestral)

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

Em termos globais, a proveniência dos alunos parece ser 

maioritariamente da comunidade envolvente, embora em 

conjunto o número dos alunos provenientes do IPP, alunos 

ERASMUS e funcionários (ou familiar direto) do IPP represente 

cerca de 45,5% do número total dos alunos do CLiC.

Figura 9 - Distribuição da Proveniência dos Alunos que se 

inscreveram em cursos de línguas do CLiC em 2012-13

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

Dos alunos que frequentaram turmas em regime anual e 

os alunos com aulas individuais mantem-se uma maioria de 

alunos externos.

No 2º Semestre do ano letivo 2012-13 o Centro de Línguas 

e Culturas do IPP iniciou formações semestrais em Alemão (2 

turmas), Francês (1 turma), Inglês (4 turmas) e Espanhol 

(curso breve, 15h). Continuam as turmas anuais de Inglês para 

jovens e adolescentes e as aulas individuais.

Para além disso, e em resposta a solicitações diversas 

para a realização de formações de curta duração em Espanhol, 

o CLiC.IPP promoveu, com início a 8 de abril, um curso breve 

de 15h, gratuito, para colaboradores docentes e não docentes 

do IPP e suas Unidades Orgânicas, com o título ¡COMUNÍCATE 

formação, a pedido dos professores/funcionários, teve 

continuação num 2º curso também lecionado pela professora 

Cordélia Santiño. O CLiC.IPP promoveu ainda uma atividade 

de Páscoa, em Inglês, dirigida a crianças dos 7 aos 10 anos, 
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filhos dos funcionários docentes e não docentes do IPP. Os 

jogos foram orientados pela Professora Jane Oakes e 

decorreram no dia 28 de março, das 10h às 12h, nas 

instalações do CLiC.IPP, na ESEP.

Figura 10 – Atividade da Páscoa 2012-13 (Inglês)

Fonte: Coordenação do CLiC

  2.1.3 Propostas de Formação Linguística não Concretizada

Apesar de publicitadas, as aulas de conversação das 

várias línguas apenas tiveram inscrições em Inglês no primeiro 

semestre e os cursos intensivos para fins específicos (“Alemão 

Iniciação”, “Francês para a Saúde” (I e II), “Trabajar en 

Español”, “Ocio y Tiempo Libre en Español”, “Español de 

Negocios”, “Español Saludable”, “Español y vida Académica”) 

tiveram apenas 1 ou dois candidatos, não havendo assim 

condições para poderem funcionar. 

CAPÍTULO III – ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO, INVESTIGAÇÃO 

E PRÉMIO

3.1 Atividades de Divulgação 

O Centro de Línguas e Culturas do IPP participou, durante 

o ano letivo 2012-2013 nos seguintes eventos e atividades: 

a) Apresentação aos estudantes da Escola Secundária S. 

Lourenço, a convite das docentes de Espanhol daquela escola, 

Tema da Sessão: “A Importância das Línguas nos estudos”.

b) Enove+ 2013, em Campo Maior, nos dias 28 de fevereiro 

e 2 de março de 2013. 
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A participação do CLiC neste evento teve por objetivo a 

divulgação das atividades desenvolvidas, a cativação de 

novos públicos (individual e empresas), bem como a perceção 

das necessidades de formação, académica e profissional, ao 

nível das línguas. Para tal o CLiC dinamizou um espaço 

individualizado onde foi possível divulgar as suas atividades, 

entregando folhetos informativos e interagindo diretamente 

com o público.

3.2 Atividades no âmbito da RecLes.pt

O CLiC.IPP é membro cofundador da Associação de 

Centros de Línguas do Ensino Superior em Portugal 

(ReCLes.pt), tendo renovado no ano de 2012-13 o seu 

mandato como Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

(re-eleição em 27 de julho de 2013). Integram também este 

órgão da ReCLes o Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(Presidente) e a Universidade de Évora (Vogal). 

No ano letivo de 2012-13 tiveram lugar 2 reuniões anuais 

ordinárias da ReCLes.pt: - dia 6 de dezembro de 2012, na 

Universidade de Évora, e dia 27 de julho de 2013, no ISCAP 

(Porto), tendo o CLiC.IPP sido representado pela Drª 

Margarida Coelho.

A participação nesta Associação continua a ser de toda a 

relevância para o CLiC, permitido uma troca de experiências e 

boa práticas, de modo formal e informal, com outros centros 

de Línguas do Ensino Superior em Portugal e no estrangeiro. 

A Associação organiza anualmente um Encontro/Conferência 

Internacional e divulga regulamente informação de interesse 

aos seus associados.

Desde 2010 e no âmbito da ReCLes.pt, que o CLiC.IPP tem 

vindo a trabalhar, sob a coordenação da Professora Doutora 

Margarida Morgado, do IP de Castelo Branco, na abordagem 

CLIL/AICL (Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua/ 

Content and Language Integrated Learning) no contexto do 

Ensino Superior, particularmente em Portugal. Em estudo está 

a oportunidade de implementação de módulos CLIL no ensino 

superior, oportunidade que decorre, sobretudo, dos novos 

contextos de utilização da Língua Estrangeira; das novas 

exigências no Ensino Superior relativamente às competências 

linguísticas de professores e alunos; da fraca consciência 

científica e pedagógica dos professores de como ensinar por 

intermédio/through da Língua Estrangeira; de uma certa 

abertura das instituições de Ensino Superior para pensar nas 

necessidades de formação linguística de professores e alunos 

do Ensino Superior; da fraca competência linguística dos 

estudantes do Ensino Superior em geral; da presença de 

alunos ERASMUS nas instituições. A implementação de 

mudar convicções relativamente à Língua Estrangeira; a 

necessidade de realizar trabalho em conjunto por parte de 

professores de língua e de professores de especialidade; o 

tempo de preparação mais longo; as dificuldades de avaliação 

das 2 componentes; a possibilidade de os conteúdos serem 

simplificados pela utilização da língua estrangeira.

Em 2012-13 este trabalho assumiu a forma de um projeto 

de investigação no âmbito da ReCLes.pt, estando, no final do 

ano, a ultimar-se a fase 1 da sua execução. As fases II e III 

deste projeto foram apresentadas na Reunião da ReCLes.pt, 

no ISCAP, em junho de 2013, tendo sido endereçado a todos 

os associados o convite para que participem neste projeto 

(em 2012-13 integram o projeto as seguintes instituições: 

Universidade do Algarve, o IP Castelo Branco, IP Beja, IP 

Bragança, IP Guarda, IP Portalegre, IPP-ISCAP). A maioria dos 

Centros presentes, e que ainda não estão a trabalhar no 

projeto, responderam positivamente ao convite formulado, 

pelo que, a partir de setembro de 2013, se vão realizar 

reuniões para definir o que fazer a diferentes níveis. As 3 

fases do projeto são: (1) preparar o terreno em cada 

Instituição para introdução de CLIL como oportunidade 

adicional para desenvolvimento de competências linguísticas 

em Línguas Estrangeiras (LE); (2) formação de professores 

CLIL para o Ensino Superior e (3) implementar um Módulo 

CLIL. 

Neste âmbito resultaram as seguintes apresentações em 

congressos/seminários e publicações:

Apresentações:

EFL teachers”, International Conference on Language, 

Applied Linguistics & Translation, Universidade de Évora 

(6 de dezembro)

Integrated Learning”, Mesa Redonda, ISCAP – Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto, 12 

de julho de 2013.

Education Polytechnic Institutes in Portugal”, Poster 

Presentation, ICLHE 2013 – Integrating Content and 

Language in Higher Education, 11-13 April 2013, 

Maastricht, Netherlands.
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Publicações:

uma língua estrangeira: a Aprendizagem Integrada de 

Language Integrated Learning”, in Brito, P. et al., III 

Seminário de I&DT: Valorizar o Saber, Criar 

Oportunidades. Comunicações, C3i – Coordenação 

Interdisciplinar para a Investigação e Inovação do 

Instituto Politécnico de Portalegre, 663- 679. ISBN 

978-989-98406-3.

the medium of instruction: the Portuguese Higher 

Education Polytechnic context", Egitania Sciencia 7, 12: 

Latindex, Copernicus, ProQuest e EBSCO Publishing).

 

3.3 Prémio de Boas Práticas do IPP

O CLiC candidatou-se, no ano 2012-13, ao 5º Prémio de 

Boas Práticas no Instituto Politécnico de Portalegre tendo 

recebido, em novembro de 2012, o prémio Menção Honrosa, 

na categoria de “Serviço ao Cidadão” com o projeto/melhoria 

“Centro de Línguas e Culturas do Instituto Politécnico de 

Portalegre”.

Figura 11 – Noticias na Imprensa sobre o 5º Prémio de Boas 

Práticas do Instituto Politécnico de Portalegre

Fonte: Ensino Magazine e Jornal Fonte Nova

3.4 Serviços de Apoio Linguístico (Traduções/ Revisão de 

Traduções)

Ao longo do ano 2012-13 foram solicitados ao Centro de 

Línguas e Culturas trabalhos de revisão e de tradução de 

textos académicos (papers/abstracts), de tradução de textos 

institucionais (formulários de proposta de cursos de primeiro 

e segundo ciclos a submeter à A3E e minutas de Certificados 

de Habilitações do IPP) e a colaboração, na qualidade de 

tradutoras interpretes, no processo de certificação EQUASS 

EXCELLENCE, auditoria externa, que decorreu na CERCI e na 

APPACDM de Portalegre. 

O trabalho de revisão e de tradução foi realizado quase 

exclusivamente para e em língua inglesa (apenas 1 certificado 

foi traduzido para a língua Francesa) e nele estiveram 

envolvidos 6 docentes em tempo integral, 2 docentes em 

tempo parcial e uma tradutora externa.

Em relação ao ano anterior verificou-se que os textos de 

tradução de oferta Formativa a apresentar à A3ES surgiram 

com mais antecedência, o que permitiu realizar o trabalho de 

modo mais organizado.
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Quadro III – Tradução e revisão de textos realizadas no âmbito do CLiC em 2012-13

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC 



Em termos comparativos, verificou-se uma redução na 

solicitação de trabalho de revisão e de tradução de textos, 

tendo surgido a oportunidade de o IPP, através do CLiC, 

poder colaborar com a CERCI e a APPACDM de Portalegre.

Quadro IV – Quadro resumo de atividades de revisão/ tradução 

no triénio 2010-13

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

CAPÍTULO IV – RECEITAS E DESPESAS

Quanto às receitas relativas ao ano 2012-2013, os dados 

recolhidos no final do ano, no quadro disponível na pasta 

partilhada, são os abaixo transcritos.

Em agosto de 2013 havia o registo de uma entrada de 35 

616€87, conforme se atesta no print screen das tabelas 

disponíveis na pasta partilhada e na qual são registados pela 

Dª Júlia Ladeira todos os dados de entrada de pagamentos 

relativos aos cursos, formações e traduções da 

responsabilidade do CLiC.

Figura 12 – Receitas CLiC 2012-13                                                     

Printscreen Tesouraria Portalegre agosto 2013                                                                                       

Printscreen Tesouraria Elvas Semestre 1 2012

Printscreen Tesouraria Elvas Semestre 2 2012 (recebido da Área 

Financeira do IPP em 18.11.2013)

 

Fonte: Pasta partilhada no IPP

Com a verba das receitas foi garantido o funcionamento 

global do CLiC.IPP como sejam o pagamento dos docentes 

contratados, a divulgação de ações, entre outros.

Dado grande parte das horas lecionadas ser garantida por 

docentes sem vínculo ao IPP, os pagamentos, neste ano 

letivo, representaram uma boa percentagem dos gastos.

Quadro V – Salários docentes contratados

Fonte: Quadro recebido do IPP a 25-11-2013
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CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO GLOBAL

4.1 Pontos fortes

Consideramos que a avaliação da atividade do CLiC em 

2012-13 continua a ser positiva, uma vez que se realizou um 

trabalho sério de grande investimento na formação de um 

elevado número de estudantes do universo do IPP e das 

comunidades em que se insere. Registou-se um pequeno 

acréscimo do número de horas totais lecionadas (mais 54,5 

horas) e em número de alunos (mais 14 alunos no total das 

formações) relativamente ao ano anterior. Mantém-se a 

tendência da proveniência externa dos alunos, sendo que, o 

número de alunos do IPP e o número dos funcionários e 

familiares continua a aumentar ligeiramente. 

No entanto, a nível financeiro, o CLiC começa a revelar 

algumas dificuldades decorrentes do facto de ter sido 

necessário celebrar contratos anuais (e não exclusivamente 

pelas horas efetivamente lecionadas) com docentes da Bolsa 

de Formadores do CLiC, uma vez que a legislação já não 

permite a prestação de serviços neste tipo de enquadramento 

de formação continuada.

O acréscimo no número de estudantes não significou um 

aumento das receitas, uma vez que os estudantes ERASMUS 

que realizam os cursos de Língua Portuguesa, têm essa 

formação oferecida pelo IPP, o que constitui sem dúvida uma 

mais-valia na educação proporcionada, mas não se traduz em 

termos de receitas. 

Além disso, os dois cursos de Espanhol lecionados pela 

Professora Cordélia Santiño, da ESE, para docentes e 

funcionários do IPP foram também um investimento do 

Instituto na formação da comunidade académica que, à 

semelhança de outras ações de formação proporcionadas 

noutras áreas, não podem avaliar-se sumariamente em termos 

de custo-benefício.

Os quadros comparativos que se seguem (quadros Vi, VII 

e VIII) apresentam informação detalhada sobre os resultados 

obtidos desde 2010-11 a 2012-13, no que concerne as línguas 

e número de horas lecionadas e número e proveniência dos 

alunos, e permitem verificar que, apesar dos bons resultados 

obtidos, no último ano se registou um decréscimo não da 

procura mas da inscrição efetiva, muito condicionada ao 

estado da economia no país em geral e, de forma particular 

na nossa região.
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Continuámos a contar com a colaboração incondicional 

dos funcionários do Centro Documental  que mais diretamente 

trabalham com o público, fundamental para o sucesso do 

Centro de Línguas e Cultura, dando um rosto de 

profissionalismo, simpatia e eficiência aos estudantes que nos 

contactam.

Quadro VI – Quadro comparativo CLiC  2010-11, 2011-12, 12-13- 

Línguas e horas lecionadas

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

Quadro VII – Quadro comparativo CLiC  2010-11, 2011-12, 12-13- 

Número de docentes, proveniência e horas lecionadas

         

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

Quadro VIII – Quadro comparativo CLiC  2010-11, 2011-12, 12-13- 

Número e proveniência dos alunos  

Fonte: Elaboração Coordenação do CLiC

O grande desafio que, de forma ainda mais premente do 

que em anos anteriores, temos que enfrentar é o de ser capaz 

de continuar a oferecer, de forma sustentável, a mesma 

qualidade de ensino, ampliar o ensino das línguas a toda a 

comunidade do IPP e alargar a área de influência do CLiC.IPP. 

Para tal é necessário um trabalho concertado de todos os 

colaboradores do IPP, nas suas várias áreas de 

responsabilidade (das direções de curso aos responsáveis 
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pelas matrículas passando por todos os intervenientes, mais 

ou menos diretamente ligados ao processo académico de 

cada estudante), no sentido de motivar a aprender e/ou 

continuar a aprender línguas. 

Chamamos de novo a atenção para a questão das 

traduções ou revisões de traduções que, no âmbito do CLiC, 

são realizadas por docentes de Língua Inglesa, e que 

continuam a constituir uma questão sensível para a qual é 

necessário encontrar resposta. Já foram feitas várias 

propostas de enquadramento deste trabalho.

Importa ainda dar resposta a alguns desafios 

organizacionais, alguns deles já assinalados no anterior 

relatório:

– O material promocional das atividades CLIC pode ser 

melhorado, tal como a promoção eficaz das atividades do 

Centro enquanto valência do IPP;

– A criação de uma página Web é fundamental para o 

desenvolvimento do CLiC. O projeto da página já foi 

concebido mas até ao momento não foi efetivada a proposta 

escolhida, pese embora as reuniões entre a coordenação do 

Centro e a área de informática do IPP, e a garantia de que se 

trata de uma tarefa relativamente fácil para os técnicos 

competentes.

– A abertura, no ano letivo de 2012-13 de formações CLiC 

em Elvas ofereceu-nos a possibilidade de replicar aí as boas 

práticas da experiência que tem vindo a ser adquirida. 

Teremos que chegar a um leque mais vasto da população da 

cidade. 

– Há necessidade de adquirir manuais de ensino;

– No que se refere à eficiência processual, o CLiC tem 

vindo a trabalhar na melhoria contínua dos processos e 

procedimentos adotados, tendo sido decisivos para tal os 

contributos de todos os colaboradores.





COORDENAÇÃO INTERDISCIPLINAR 
PARA A INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Atividades da Coordenação 

Interdisciplinar para a Investigação e Inovação do Instituto 

Politécnico de Portalegre (C3i) pretende espelhar o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano de 2013 – último ano de 

atividade da Comissão Instaladora nomeada pelo Senhor 

Presidente do IPP em 2010.

Destacam-se as atividades relacionadas com as 

prestações de serviços e gestão de projetos de I&DT, em 

particular, o lançamento do concurso público para a 

construção do Centro de Bioenergia.

De realçar ainda a preparação, aprovação e abertura de 

um concurso para a apresentação de Núcleos de Investigação 

e ainda a aprovação e publicação em Diário da República do 

Regulamento de Prestações de Serviços à Comunidade 

(Despacho n.º 5141/2013 de 16 de abril de 2013) e as Regras 

de Afiliação Institucional do IPP.

O ano de 2013 fica também marcado pela organização da 

Bioenergia Portugal que decorreu nas instalações do 

NERPOR, nos dias 23, 24 e 25 de maio. A Bioenergia Portugal 

integrou uma Mostra Tecnológica que contou com a 

participação de mais de 40 expositores de vários países 

europeus e contou também com um conjunto de atividades 

paralelas, incluindo sessões técnicas, workshops, visitas 

técnicas e um Congresso Internacional, que contou com mais 

de 140 participantes.

O facto de alguns dos trabalhos produzidos por 

investigadores da C3i, quer individuais, quer no âmbito de 

projetos, terem ganho prémios e outras distinções, pode 

representar um forte estímulo à participação em eventos 

científicos e ao aumento da produção científica.

2. RECURSOS HUMANOS

A C3i integra a equipa de coordenação, a equipa de 

investigadores, onde se incluem os bolseiros de investigação 

e a equipa técnica.

2.1. Equipa de coordenação

A equipa de coordenação era constituída pelos 

Professores Doutores:

– Paulo Brito, coordenador institucional;

– José Rato Nunes, coordenador do Núcleo de BioEnergia;

Coordenação Interdisciplinar 
para a investigação e Inovação

– João Emílio Alves, coordenador do NEISES;

– Raul Cordeiro, colaborador convidado do NEISES.

2.2. Equipa de investigadores

A inscrição de investigadores na C3i é um dos fatores de 

consolidação da investigação. A C3i conta atualmente com 171 

inscritos, das diversas áreas científicas do IPP. Apresenta-se, 

de seguida, a distribuição de investigadores por Grau 

Académico e Unidade Orgânica do Instituto Politécnico de 

Portalegre.

Neste momento a C3i possui 56 integrados doutorados 

que exercem a sua atividade de docência/investigação no 

Instituto Politécnico de Portalegre. Além destes membros 

possui 115 colaboradores, com 57 membros detentores do 

grau de Mestre e 58 Licenciados, que exercem atividade de 

investigação e docência no IPP, sendo alguns alunos de 

mestrado e profissionais externos ao Instituto. Salvaguarda-se 

que alguns dos investigadores inscritos atualmente na C3i são 

membros integrados de outros centros de investigação de 

grande relevo.

Em termos de pertença às unidades orgânicas do Instituto 

Politécnico de Portalegre, há 59 inscritos da Escola Superior 

de Educação, 56 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

33 da Escola Superior de Saúde, e 15 da Escola Superior 

Agrária de Elvas. Outros membros (8) são investigadores 

internos e externos, uns a exercer funções na C3i, outros 

ligados a entidades relevantes no contexto da região. Do total 

dos investigadores, 54 encontram-se ligados à Plataforma de 

Currícula DeGóis, o que equivale a uma percentagem de 

31,5%.
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2.2.1. Bolseiros de investigação

No âmbito dos projetos e serviços e da atividade corrente, 

a C3i acolheu, no ano de 2013, oito bolseiros de investigação 

e um colaborador:

– Elsa Lopes, Ciências Agrárias – Projeto PRODER 18660

– Paula Reis, Turismo e Desenvolvimento

– Célia Correia, Marketing – Projeto PRODER 14296

– Cátia Maia, Engenharia Química – Projeto ERA-MNT/

0004/2009

– Rui Subtil, Engenharia do Ambiente

– Ana Viegas, Gestão de Recursos Naturais – Projeto PRRN

 e Prestação de Serviços para elaboração da Carta de

 recuperação de áreas ardidas do distrito de Portalegre

– Gonçalo Lourinho, Engenharia do Ambiente – Prestação

 de Serviços Petrogal

– David Cardoso, Engenharia Química, Projeto PTDC/SEM-

-ENR/121265/2010

– Octávio Alves (colaborador), Engenharia do Ambiente – 

Projeto InovEnergy

Note-se que a bolseira técnica de investigação Paula Reis, 

para além das funções que constam no plano de atividades 

da bolsa, foi também responsável pela divulgação de linhas 

de financiamento e promoção da investigação, gestão 

administrativa e financeira de projetos, bem como outras 

funções de apoio à atividade corrente da C3i.

No âmbito do protocolo entre o IPP e a Caixa Geral de 

Depósitos, foi aberto um concurso para uma bolsa de 

investigação na área da Engenharia do Ambiente, através do 

qual foi selecionado o bolseiro Rui Subtil que desempenhou 

funções na Central de Biomassa, respondendo a diversas 

solicitações de empresas da região para realização de ensaios 

de gaseificação.

2.3. Equipa técnica

A atividade corrente da C3i foi assegurada pela equipa 

técnica, constituída pelas técnicas superiores:

– Cristina Pereira, coordenação técnica e gestão de 

projetos;

– Paula Ricardo, gestão de projetos;

– Catarina Martins, informação e documentação científica;

– Catarina Dias, comunicação e relações públicas.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o ano de 2013, a C3i procurou dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, em particular 

através da divulgação e promoção da informação relativa a 

instrumentos financeiros de apoio direto e indireto, nacionais 

e internacionais, para a investigação e desenvolvimento, bem 

como na gestão da componente administrativa e financeira 

dos processos de elaboração e preparação de candidaturas 

até à respetiva aprovação, além de um significativo apoio 

técnico na gestão e execução de projetos e prestações de 

serviços, acompanhando os investigadores, colaboradores e 

bolseiros nas diversas tarefas afetas às atividades de I&DT.

De todas as atividades desenvolvidas pela equipa técnica, 

a gestão de projetos e serviços foi aquela que representou a 

maior fatia no volume de trabalho da C3i, fruto do aumento 

significativo do número de candidaturas apresentadas, dos 

projetos e serviços em curso, mas também devido à 

diversidade e complexidade dos mesmos.

A C3i procurou igualmente, por diversos meios de 

comunicação (página web, newsletter, correio eletrónico), 

informar os investigadores sobre assuntos do seu interesse, 

em particular os relacionados com informação e 

documentação científica, através da divulgação de revistas 

científicas onde podem publicar os seus artigos.

3.1. Gestão de projetos e serviços

No âmbito da gestão de projetos e serviços, a equipa 

técnica da C3i tem a responsabilidade de:

» Prestar apoio técnico, de natureza administrativo-

-financeira, na elaboração de propostas de prestações de 
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serviços e candidaturas a projetos de investigação (de 

financiamento nacional e internacional), incluindo a 

elaboração de orçamentos, revisão e validação de 

candidaturas;

» Fornecer informação e apoio aos investigadores na 

gestão administrativa e financeira de prestações de serviços e 

projetos, ao nível dos processos de aquisição de bens e 

serviços e contratações de bolseiros, além do controlo/registo 

das imputações de despesas;

» Compilar e arquivar a informação sobre a execução 

financeira e sobre a produção científica dos projetos e outras 

ações de I&D ao longo e após o final do período de execução;

» Solicitar pedidos de adiantamento e de reembolso dos 

projetos em curso, preparando-se toda a informação 

financeira de suporte aos mesmos, bem como os relatórios de 

atividade.

3.1.1. Projetos em curso com financiamento aprovado

A maioria dos projetos aqui apresentados teve início em 

anos anteriores, sete dos quais terminaram em 2013. 

Registou-se o arranque de dois novos projetos: MITTIC e 

IDI&DNP.

Estiveram em curso, no decorrer deste período, 16 

projetos, com financiamento:

• MITTIC - Modernização e Inovação Tecnológica com base 

nas TIC em setores estratégicos e tradicionais

Objetivos: Promover o crescimento económico e o 

emprego, aumentando a competitividade em setores 

económicos estratégicos e tradicionais, propondo ou 

implementando modelos e processos inovadores de 

organização e de produção com base na aplicação de 

Tecnologias de Informação e Comunicação.

Subprojetos:

1- Plataforma de gestão de recursos de biomassa

Equipa: Paulo Brito, Valentim Realinho, Luís Baptista, Luiz 

Rodrigues

2- Aprendizagem baseada nas TIC para a especialização da 

equipa cirúrgica em Cirurgia Minimamente Invasiva

Equipa: António Arco, Francisco Monteiro, Miguel Arriaga, 

Jorge Santos

3- Aplicação das TIC na poupança e eficiência energética e 

no desenvolvimento da inteligência ambiental no setor 

dos edifícios comerciais

Equipa: Paulo Brito, Pedro Romano, Eliseu Monteiro

Investigador/coordenador: Paulo Brito

Chefe de fila: Junta de Extremadura

Parceiros: Junta de Extremadura; Instituto del Corcho, la 

Madera y Carbón Vegetal (ICMC); Instituto Tecnológico de 

Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción 

(INTROMAC); Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 

Usón (CCMIJU); Institución Ferial de Extremadura (FEVAL); 

Fundación Computación y Tecnologías avanzadas de 

Extremadura (COMPUTAEX); Fundación FUNDECYT - 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

(FUNDECYT-PCTEX); Asociación Empresarial de 

Investigación Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 

“Extremadura” (CTAEX); Universidade de Évora; Instituto 

Politécnico de Portalegre (IPP); Centro de Biotecnologia 

Agrícola e Agroalimentar do Baixo Alentejo e Litoral 

(CEBAL); Centro Tecnológico para o Aproveitamento e 

Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

(CEVALOR); Associação de Desenvolvimento Regional do 

Instituto Politécnico de Portalegre (ADR-IPP); Associação 

Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA).

Valor total do projeto: 100.000,00 euros

Cofinanciamento FEDER: 75%

Programa: POCTEP – Eixo 1 – Cooperação e gestão 

conjunta para o fomento da competitividade e promoção 

do emprego

Duração do projeto: de 05/12/2013 a 30/06/2015

• IDI&DNP – Disseminação e Sensibilização para a Adoção 

de Metodologias de Gestão de IDI e de Desenvolvimento de 

Novos Produtos

Objetivos: visa realizar uma campanha de sensibilização 

para a certificação em IDI e para a adoção de novas 

metodologias de DNP, junto das empresas da Região 

Centro e Alentejo. O projeto incide no Domínio de 

Intervenção associado à Inovação e Empreendedorismo, e 

encontra-se subdividido em duas áreas dentro deste 

domínio: Campanhas de sensibilização para a certificação 

em IDI e Novas práticas de difusão de inovação 

tecnológica, organizacional e marketing junto das PME.

Investigador/coordenador: Miguel Serafim

Equipa: Miguel Serafim, Mª José Alegria Martins, Célia 

Pinto

Líder do projeto: Conselho Empresarial do Centro/Câmara 

de Comércio e Indústria do Centro (CEC/CCIC)
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Parceiro: Instituto Politécnico de Portalegre

Montante aprovado: 192.101,67 euros

Cofinanciamento FEDER: 85%

Programa: Programa Operacional Fatores de 

Competitividade (COMPETE) – QREN – 02/SIAC/2012 – 

– Sistema de Apoio a Ações Coletivas

Duração do projeto: de 01/02/2013 a 31/12/2014

• Materiais funcionais para a produção eletrolítica de 

hidrogénio

Objetivos: pretende-se construir um pequeno eletrolisador 

laboratorial, com uma solução aquosa alcalina, que 

funcione entre 25-85ºC, à pressão de 1 atm, em soluções 

de hidróxido de potássio concentrado, com novos 

eletrocatalisadores e com uma configuração que permita 

minimizar a resistência óhmica do reator.

Investigador/coordenador: Paulo Brito

Equipa: Paulo Brito, Anabela Oliveira, Isabel Machado, 

Luiz Rodrigues, Bolseiro de Investigação: David Cardoso.

Líder do projeto: Instituto Superior Técnico (IST)

Parceiro: Instituto Politécnico de Portalegre

Montante aprovado: 26.559,00 euros

Financiamento FCT: 100%

Programa: Concurso de Projetos de Investigação Científica 

e Desenvolvimento Tecnológico em todos os Domínios 

Científicos – 2010

Financiamento: Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT)

Duração do projeto: de 01/01/2012 a 31/12/2014

• Colheita, conservação e valorização de germoplasma de 

poejos e coentros no Alentejo

Objetivos: o trabalho a desenvolver constitui parte de um 

estudo integrado, que terá como ponto de partida um 

vasto conjunto de informação técnica e científica já 

existente, obtida essencialmente no âmbito dos projeto 

AGRO 34 e AGRO 522, aos quais a ESAE quer dar 

continuidade. O projeto visa estabelecer refúgios ex-situ 

dos taxa medicinais e aromáticos de Mentha cervina, 

Mentha pulegium e Coriandrum sativum de forma a 

manter, dentro do possível, as suas populações, e 

prevenir os efeitos da erosão genética. Isto inclui a sua 

conservação no Banco Português de Germoplasma 

Vegetal, assim como a preservação das populações 

inventariadas de M. cervina em “coleções de referência” 

instaladas em Elvas, na ESAE, de forma a conservar a 

diversidade genética do material vegetal autóctone. Como 

resultado final deste projeto, pretendemos candidatar ao 

Catálogo Nacional de Variedades, uma variedade de cada 

uma das espécies objeto deste projeto.

Investigador/coordenador: Noémia Farinha

Equipa: Noémia Farinha, Orlanda Póvoa, João Paulo 

Mendes, Márcia Oliveira, António Brito, Cristina Pereira, 

Paula Ricardo

Bolseira de Investigação: Elsa Lopes

Montante aprovado: 83.776,45 euros

Financiamento FEADER: 100%

Programa: PRODER – Componente Vegetal, Aviso n.º 

1/sub-acção 2.2.3.1/2010

Duração do projeto: de 01/03/2011 a 31/12/2014

• Centro de Bioenergia

Objetivos: criação e instalação de uma incubadora de 

empresas de base tecnológica focada na área da 

Bioenergia com uma estrutura de incubação de empresas 

e de desenvolvimento de projetos de spin off tecnológicos 

em produção de combustíveis e energia a partir de fontes 

renováveis orgânicas, com base numa forte componente 

de atividades de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (I&DT). A incubadora de base tecnológica 

contemplará as componentes seguintes: suporte à criação 

de empresas; suporte tecnológico de unidades de 

produção de combustíveis a uma escala piloto; suporte 

laboratorial na área da química, materiais e microbiologia.

Investigadores/coordenadores: Joaquim Mourato, Paulo 

Brito

Equipa: Joaquim Mourato, Paulo Brito, Anabela Oliveira, 

Francisco Rodrigues, José Rato Nunes, José Sousa, Luiz 

Rodrigues, José Gomes, João Cardoso, José Cardoso, Pedro 

Lopes, Luís Loures, Miguel Serafim, Cristina Pereira, Pedro 

Ranheta, ADR – Associação de Desenvolvimento Regional 

do IPP

Parceiros: Município de Portalegre; Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro (CTCV); Centro Tecnológico das 

Indústrias do Couro (CTIC); Galp Energia, S.A.; NovaDelta, 

S.A.; Águas do Norte Alentejano, S.A.; Areanatejo – 

– Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte 
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Alentejano e Tejo; Casal & Carreira Biomassa, Lda; 

VALNOR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A.

Investimento total do projeto: 4 605 877,64 euros

Montante aprovado na 1ª fase: 1.775.935,07 euros

Cofinanciamento FEDER: 85%

Programa: INALENTEJO – Programa Operacional Regional 

do Alentejo, QREN

Duração do projeto: de 01/06/2011 a 12/11/2014

• InovEnergy – Eficiência Energética no Sector 

Agro-Industrial

Objetivos: identificação dos perfis de consumo energético 

atuais das unidades agroindustriais, promoção e 

desenvolvimento de ações que contribuam para uma 

melhoria efetiva da eficiência energética e, 

consequentemente, da competitividade deste setor.

Investigador/coordenador: Paulo Brito

Equipa: Paulo Brito, Pedro Lopes, Catarina Dias, Paula 

Reis

Colaborador: Octávio Alves

Líder do projeto: Instituto Politécnico de Castelo Branco

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; 

Universidade da Beira Interior; Instituto de Soldadura e 

Qualidade; Instituto Politécnico de Bragança; ADAI – 

– Associação para o Desenvolvimento de Aerodinâmica 

Industrial; Associação para o Desenvolvimento da 

Agro-Indústria; Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Montante aprovado: 88.025,41 euros

Cofinanciamento FEDER: 85%

Programa: COMPETE, QREN – Aviso 01/SIAC/2011/Sistema 

de Apoio a Ações Coletivas

Duração do projeto: de 01/09/2011 a 31/07/2014

• ALTERCEXA II - Medidas de Adaptação e Mitigação das 

Alterações Climáticas através da promoção das Energias 

Renováveis nas regiões do Centro, Extremadura e Alentejo

Objetivos: promover a produção de energia de fontes 

alternativas nas Regiões Centro, Alentejo e Extremadura, a 

valorização de recursos biomássicos para a produção de 

combustíveis líquidos e gasosos, a produção de energia 

fotovoltaica e armazenamento com base em H2 

eletrolítico.

Investigador/coordenador: Paulo Brito

Equipa: Paulo Brito, Luiz Rodrigues, Anabela Oliveira

Chefe de fila: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente Y Energía del Gobierno de Extremadura

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto 

Politécnico de Beja; RECET – Associação dos Centros 

Tecnológicos de Portugal; AreanaTejo; GESAMB – Gestão 

Ambiental e de Resíduos; Universidade de Évora; ADPM – 

Associação de Defesa do Património de Mértola; AGENEX 

– Agencia Extremeña de la Energía; Centro de 

Investigación Agraria La Orden Valdesequera; CTCV – 

– Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro; CITEVE – 

– Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário; 

ARECBA – Agência Regional de Energia do Centro e Baixo 

Alentejo.

Montante aprovado: 100.000,00 euros

Cofinanciamento FEDER: 75%

Programa: POCTEP – Eixo 3 – Cooperação e gestão 

conjunta em acessibilidades e ordenamento do território

Duração do projeto: de 01/01/2011 a 30/06/2014

• RITECA II – Rede de Investigação Transfronteiriça da 

Extremadura, Centro e Alentejo

Objetivos: criação de uma rede, ligando organizações 

públicas de investigação e universidades, que estabeleça 

um quadro de trabalho coordenado para promover 

sinergias e complementaridades em matéria de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação.

Sub-projetos:

1 – Alimentação saudável nas escolas do concelho de 

Portalegre

Equipa: Margarida Malcata, Ana Helena Matos, Hermelinda 

Carlos, Fernando Rebola

2 – Tecnologia pós colheita e produtos minimamente 

processados; Valorização de frutas e hortaliças de 

interesse regional

Equipa: Maria Graça Pacheco

3 – Novas técnicas de implementação de pastagens

Equipa: Noémia Farinha

4 – Inovação na construção e manutenção sustentável das 

infraestruturas civis, na zona transfronteiriça Espanha-

-Portugal

Equipa: Paulo Brito, Pedro Romano

5 – Sistema de cirurgia assistida por computador (CAS) 

aplicado a intervenções laparoscópicas

Equipa: Paulo Brito, João Fradinho Oliveira
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Chefe de fila: Junta de Extremadura

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; RECET – 

– Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal; 

Universidade de Évora; INRB – Instituto Nacional de 

Recursos Biológicos; Instituto Politécnico de Beja; Centro 

Operativo e de Tecnologia de Regadio; ADR-IPP – Associa-

ção de Desenvolvimento Regional do Instituto Politécnico 

de Portalegre.

Valor total do projeto: 66.666,67 euros

Cofinanciamento FEDER: 75%

Programa: POCTEP – Eixo 1 – Cooperação e gestão conjunta 

para o fomento da competitividade e promoção do 

emprego

Duração do projeto: de 01/01/2011 a 30/06/2014

• Construindo caminhos para a morte: uma análise de 

quotidianos de trabalho em cuidados paliativos

Objetivos: estabelecer as bases de uma investigação 

sociológica sólida sobre o trabalho dos profissionais de 

saúde em cuidados paliativos em Portugal. Os seus 

propósitos centrais são descrever e analisar as formas 

pelas quais os profissionais de saúde lidam, nos cuidados 

paliativos, com a complexidade em situações sociais 

específicas e compreender se e como estes profissionais 

tentam construir arranjos sociais de molde a promoverem o 

conforto dos doentes e a diminuírem o seu sofrimento nas 

suas trajetórias de final de vida.

Investigador/coordenador: Alexandre Martins

Equipa: Alexandre Martins, Isabel Silva Ferreira, João Emílio 

Alves, Helena Arco

Líder do projeto: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa – Centro de Estudos de 

Sociologia (CesNova)

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra, Haute École de Santé 

Genève, Haute École de Travail Social Genève

Investimento total do projeto: 41.993,00 euros

Componente IPP: 1.800,00 euros

Financiamento FCT: 100%

Programa: Projetos de Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico em todos os domínios 

científicos 2010

Financiamento: Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT)

Duração do projeto: de 01/03/2012 a 28/02/2014

• Rede de informação estratégica agrícola

Objetivos: criação de uma Rede articulada que permita um 

correto fluir da informação e do conhecimento entre 

agentes “produtores” e “consumidores” desse mesmo 

conhecimento. Para atingir esse objetivo, e estabelecendo 

como prioridade várias fileiras estratégicas – de acordo 

com as especificidades regionais da implantação territorial 

de cada parceiro – preconiza-se a utilização de quatro 

vetores-base difusores/catalisadores da informação: 

Seminários, Manuais Técnicos, Revista Técnica e 

Plataforma Tecnologia da Informação. No conjunto destas 

ações, e no seu mecanismo de rede e de disseminação 

territorial, bem como a abrangência de áreas temáticas e 

diferentes abordagens teóricas e cognitivas, pensamos 

conseguir criar uma dinâmica e um efeito que vai de 

encontro aos objetivos preconizados para esta medida.

Investigador/coordenador: José Manuel Rato Nunes

Equipa: José Manuel Rato Nunes, Luís Alcino Conceição

Chefe de fila: Confederação Nacional dos Jovens Agricul-

tores e do Desenvolvimento Regional (CNJAP)

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Associação 

dos Escanções de Portugal; IDIM – Instituto de 

Desenvolvimento e Investigação em Marketing; Instituto 

Politécnico da Guarda; ADRO – Agência de 

Desenvolvimento Regional do Oeste; Instituto Politécnico 

de Santarém; Associação Parque de Ciência e Tecnologia 

Alentejo; Universidade do Algarve; Instituto Politécnico de 

Bragança; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 

Instituto Politécnico de Coimbra.

Montante aprovado: 15.706,00 euros

Cofinanciamento FEADER: 75%

Programa: PRODER – Redes Temáticas de informação e 

Divulgação, Aviso n.º 1/Ação 4.2.2/2009

Duração do projeto: de 01/01/2011 a 31/12/2013

• Centro de Atendimento Veterinário Escolar/Laboratório 

de Análises Clínicas Veterinárias

Objetivos: reequipamento de um Centro de Atendimento 

Veterinário Escolar (CAVE) e remodelação do Laboratório 

de Análises Clínicas Veterinárias (LACV). Estas unidades 

visam realizar e promover o desenvolvimento de 

atividades de I&D e prestação de serviços na área das 

Ciências Veterinárias e Produção Animal. Tem como 

principais áreas de intervenção: a prestação de serviços 
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na área dos cuidados clínicos veterinários e dos cuidados 

de enfermagem veterinária em animais de companhia; a 

realização de análises clínicas (análises hematológicas, 

bioquímicas e parasitológicas) no âmbito de projetos de 

I&D, e também numa ótica de prestação de serviços de 

apoio ao Centro de Atendimento Veterinário Escolar.

Investigador/coordenador: Rute Santos

Equipa: Rute Santos, Luísa Dotti, Lina Costa, Miguel 

Minas, Augusto Gouveia, Ana Maria Baptista

Montante aprovado: 50.406,50 euros

Cofinanciamento FEDER: 85%

Programa: INALENTEJO – Programa Operacional Regional 

do Alentejo, QREN

Duração do projeto: de 12/11/2012 a 31/12/2013

• Observatório Regional do Turismo do Alentejo

Objetivos: o Observatório Regional de Turismo do 

Alentejo é um projeto, da iniciativa da Turismo do 

Alentejo, ERT (TA), cofinanciado pelo INALENTEJO no 

quadro do Regulamento do SIAC – Sistema de Apoio às 

Ações Coletivas – que se define enquanto instrumento 

estratégico, de nível regional, destinado a detetar 

oportunidades de mercado e a antever necessidades 

ligadas ao empreendedorismo no setor do turismo.

“O Observatório Regional do Turismo do Alentejo 

pretende ser um instrumento de apoio ao planeamento e 

prospetiva do Setor Turístico no Alentejo, capaz de 

produzir informação técnica fiável e independente, que 

favoreça a promoção, qualificação, diferenciação, 

sustentabilidade, e a inovação do seu tecido empresarial” 

[Turismo do Alentejo, Memória Descritiva do projeto, 

2009].

Investigador/coordenador: Eva Milheiro

Equipa: Eva Milheiro, Gorete Dinis

Líder do projeto: Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto 

Politécnico de Beja; NERBE/AEBAL – Associação 

Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral; NERE – Núcleo 

Empresarial da Região de Évora; NERPOR – Núcleo 

Empresarial da Região de Portalegre; Universidade de 

Évora

Montante aprovado: 192.366,72 euros

Cofinanciamento FEDER: 85%

Programa: INALENTEJO - Programa Operacional Regional 

do Alentejo, QREN - SIAC (Sistema de Apoio às Ações 

Coletivas)

Duração do projeto: de 01/05/2010 a 31/10/2013

• SATFOR – Desenvolvimento de soluções tecnológicas 

avançadas para melhorar a prevenção, a eficácia e a 

segurança em matéria de extinção de incêndios florestais

Objetivos: contribuir para uma melhoria da 

sustentabilidade para a proteção e conservação do meio 

ambiente e a envolvente natural SUDOE, uma vez que com 

o desenvolvimento das atividades propostas se irá 

diminuir as consequências destes fenómenos naturais. O 

objetivo final é concretizar e executar atuações inovadoras 

de grande valor tecnológico necessárias para prevenir e 

incrementar a segurança e eficácia na extinção dos 

Grandes Incêndios florestais, assim como difundir e 

estender o seu aproveitamento a diversos países do 

SUDOE, através de uma plataforma tecnológica de grande 

utilidade para a gestão na prevenção do risco e mitigação 

das suas consequências, tanto nas pessoas como no meio 

ambiente.

Investigador/coordenador: Susana Saraiva Dias

Equipa: Susana Saraiva Dias, José Rato Nunes, Luís 

Loures, Graça Pacheco Ribeiro, Rute Santos, Orlanda 

Póvoa, Paula Ricardo, Anabela Carrilho

Chefe de fila: Empresa de Transformacion Agraria, S.A. – 

– Subdirección I+D+i - Departamento de medio natural (ES)

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Tecnologias 

Y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC); Conselleria de 

Medio Rural - Centro de Investigación Forestal – LOURIZAN 

(ES).

Montante aprovado: 102.070,60 euros

Cofinanciamento FEDER: 75%

Programa: INTERREG IV B, SUDOE – Tema 53, Gestão de 

riscos.

Duração do projeto: de 01/01/2012 a 30/09/2013

• Contribuição para o aumento da rentabilidade e da 

sustentabilidade ambiental dos regadios a Sul do Tejo

Objetivos: transmitir experiência e conhecimento aos 

agricultores e técnicos agrícolas da região do Alentejo no 

que respeita à gestão do regadio, por forma a aumentar a 

rentabilidade económica do uso desta tecnologia e a 
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sustentabilidade ambiental desta prática. Cumprindo este 

objetivo estaremos a contribuir de forma decisiva para o 

desenvolvimento de uma região onde a agricultura possui 

ainda uma grande importância em termos económicos e 

sociais, promovendo o aumento da rentabilidade 

económica das explorações agrícolas e assim da 

qualidade de vida das pessoas aí residentes, sendo nosso 

objetivo contribuir para a não evolução do processo de 

desertificação ambiental e social que o Alentejo vem 

sofrendo nas últimas décadas. Por fim, tentaremos 

transmitir conhecimentos e técnicas que levem a que o 

provérbio popular "O regadio é o processo de enriquecer 

os pais e empobrecer os filhos" não se cumpra.

Investigador/coordenador: José Manuel Rato Nunes

Equipa: José Manuel Rato Nunes, Ricardo Braga, João 

Paulo Mendes, Luís Loures, Susana Dias, Carla Barreto da 

Silva, António Brito

Bolseiro de Investigação: Ana Viegas

Líder do projeto: Instituto Politécnico de Portalegre

Parceiros: Associação de Agricultores do Distrito de 

Portalegre; Instituto Superior de Agronomia – Unidade de 

Investigação e Química Ambiental; COTR – Centro 

Operativo de Tecnologia do Regadio; ADER-AL – 

– Associação para o Desenvolvimento em Espaço Rural do 

Norte Alentejano.

Montante aprovado: 65.009,98 euros

Cofinanciamento FEADER: 50%

Programa: Programa para a Rede Rural Nacional

Duração do projeto: de 01/01/2012 a 31/07/2013

• Nano-estruturas tetrapirrólicas para obtenção de 

marcadores moleculares para uso em biomedicina

Objetivos: realizar uma ampla divulgação dos resultados 

entre a comunidade científica (química, física, medicina, 

etc.) e outras entidades, feita em seminários e publicada 

em revistas técnico-científicas, beneficiando desta forma a 

saúde e a indústria farmacêutica.

Investigador/coordenador: Anabela Oliveira

Equipa: Anabela Oliveira, Paulo Brito

Bolseiro de Investigação: Cátia Maia

Líder do projeto: Instituto Superior Técnico (IST)

Parceiro: Instituto Politécnico de Portalegre

Montante: 90.000,00 euros

Financiamento FCT: 100%

Programa: ERA-MNT

Financiamento: Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT)

Duração do projeto: de 18/03/2011 a 30/06/2013

• Nutrição de Bovinos de Carne

Objetivos: levantamento de informação junto dos 

agricultores do tipo e modo de alimentação administrado 

aos efetivos, demonstração de metodologias de 

diagnóstico da curva da pastagem e comportamento do 

efetivo na mesma com base em tecnologias de 

georreferenciação e divulgação de metodologias de 

distribuição de alimentos.

Investigador/coordenador: Luís Alcino Conceição

Equipa: Luís Alcino Conceição, Rute Santos, Augusto 

Gouveia, Noémia Farinha, Ana José, Carolina Santos, Paulo 

Canário, Pedro Matos, Luís Baptista

Bolseiros de Investigação: Célia Correia

Líder do projeto: Associação de Agricultores do Distrito de 

Portalegre

Parceiros: Instituto Politécnico de Portalegre; Natur-Al- 

Carnes – Agrupamento de Produtores Pecuários do Norte 

Alentejano; Universidade de Évora.

Montante aprovado: 392.927,85 euros

Cofinanciamento FEADER: 60%

Programa: PRODER – Redes Temáticas de informação e 

Divulgação, Aviso n.º 1/Ação 4.2.2/2009

Duração do projeto: de 01/06/2010 a 31/05/2013

3.1.2. Projetos em curso sem financiamento externo

A C3i foi também responsável pela monitorização de 

vários projetos, ligados às várias Unidades Orgânicas do IPP, 

que estão em curso, embora sem financiamento externo:

• A contribuição das instituições de ensino superior para 

o desenvolvimento regional

Objetivos: o projeto tem como propósito central 

desenvolver um modelo, adaptado ao contexto português, 

que permita estimar o impacto económico das instituições 

de ensino superior para as regiões em que se encontram 

inseridas. A informação empírica objeto de análise tem 

origem num conjunto de indicadores e variáveis, reunidos 

em quatro inquéritos por questionário, on-line, junto de 
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uma amostra aleatória constituída por estudantes, 

docentes, colaboradores e ex-alunos que, no caso 

concreto do IPP, é transversal às quatro unidades 

orgânicas do IPP e às ofertas formativas atualmente 

disponibilizadas (CETs, cursos de 1º e 2º ciclos). A 

organização de seminários à escala nacional, bem como a 

elaboração de um relatório e de um livro constituem 

alguns dos produtos do projeto.

Investigador/coordenador: Joaquim Mourato

Equipa: Joaquim Mourato, João Alves, Cristina Pereira

Parceiros: Universidade do Minho, Universidade do Porto, 

Institutos Politécnicos de Viana do Castelo, Bragança, 

Viseu, Castelo Branco, Leiria, Portalegre e Setúbal

Data de início: 01/03/2012 (em curso)

• Projeto de extensão no âmbito da avaliação e 

intervenção comunitária em saúde mental – Solidão, 

depressão e qualidade de vida em grupos vulneráveis da 

Cidade de Portalegre

Objetivos: o projeto pretende avaliar e intervir junto da 

população idosa residente na zona histórica da cidade de 

Portalegre e terá um horizonte plurianual. Tem como 

principais objetivos avaliar o estado mental, a depressão, 

a solidão, e a qualidade de vida dos idosos e verificar se 

o meio, onde o idoso reside influencia o sentimento de 

solidão, depressão e qualidade de vida.

Investigador/coordenador: Raul Cordeiro

Equipa: João Claudino; Helena Arco; Paula Oliveira; Olga 

Loura; Sofia Roque; António Calha; Miguel Arriaga; 

Francisco Monteiro; Manuel Brandão; Celso Silva; Isabel 

Telo; Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano – 

– DPSM; Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital 

de Portalegre.

Parceiros: Câmara Municipal de Portalegre; Junta de 

Freguesia de S. Lourenço; Junta de Freguesia da Sé; 

Polícia de Segurança Pública.

Duração do projeto: de 01/01/2013 a 31/01/2017 

• Estratégia Nacional de Educação para o 

Desenvolvimento

Objetivos: Objetivos: promover a cidadania global através 

de processos de aprendizagem e de sensibilização da 

sociedade portuguesa para as questões do 

desenvolvimento, num contexto de crescente inter-

dependência, tendo como horizonte a ação orientada para 

a transformação social. Objetivo específico: promover a 

consolidação da Educação para o Desenvolvimento no 

sector da educação formal em todos os níveis de 

educação, ensino e formação, contemplando a 

participação das comunidades educativas.

Investigador/Coordenador: Isabel Silva Ferreira

Equipa: Luís Miguel Cardoso, Amélia Marchão, Luísa 

Carvalho, Teresa Mendes

Parceiros: Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo

Duração do projeto: de 01/11/2013 a 31/12/2015 

• Diabetes Tipo 2: doença a prevenir se o risco reduzir

Objetivos gerais: monitorizar os fatores de risco de 

desenvolver Diabetes tipo 2 (risco moderado, alto e muito 

alto) dos utentes de uma Unidade de Saúde de Portalegre.

Objetivos específicos: planear e executar intervenções, 

com vista à minimização dos fatores de risco modificáveis 

e avaliar os impactos das intervenções na saúde dos 

utentes.

Investigador/coordenador: Sofia Maria Borba Roque

Equipa: Sofia Roque, Olga Louro, Estudantes do 14º, 13º e 

15º do Curso de Licenciatura em Enfermagem, Docentes 

que sejam responsáveis/lecionem as UC envolvidas do CLE 

da ESSP, Equipa multidisciplinar de Saúde de Portalegre, 

Representantes da Direção-Geral da Saúde: Andreia Jorge 

Silva da Costa enquanto Chefe de Divisão da 

Monitorização de Programas

Eventuais parceiros: Direção-Geral da Saúde; Unidade 

Local de Saúde do Norte Alentejano EPE; Câmara 

Municipal de Portalegre; Correios de Portugal, SA; 

Portugal Telecom

Duração do projeto: de 01/03/2013 a 31/01/2015 

• Jornalismo e jornalistas das rádios locais portuguesas

Objetivos: com este estudo pretende-se caracterizar o 

perfil do jornalista e do jornalismo nas rádios locais 

portuguesas partindo de dados obtidos por inquérito 

aplicado a jornalistas em exercício nas emissoras locais. 

Numa segunda fase do estudo, através de entrevistas 

sem-estruturadas, pretende-se conhecer o posicionamento 

dos jornalistas das rádios locais acerca da relação entre 

rádio local e Internet, com o propósito de definir o modo 
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como as plataformas digitais podem facilitar o trabalho 

dos jornalistas das rádios locais considerando a sua 

principal missão de construção noticiosa do local.

Investigador/coordenador: Luís Bonixe

Equipa: Estudantes finalistas do perfil de Jornalismo do 

curso de Jornalismo e Comunicação e do mestrado em 

Jornalismo, Comunicação e Cultura da Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Portalegre

Duração do projeto: de 01/12/2012 a 31/12/1014 

• School Safety Net

Objetivos: o projeto SSN visa prevenir o abandono escolar 

precoce por intermédio de uma abordagem integrada que 

se baseia na exploração das boas práticas desenvolvidas 

nas escolas, do ensino básico, do secundário e do ensino 

profissional, com o objetivo de recolher histórias de 

sucesso. Objetivos prioritários do projeto: identificação 

atempada de alunos em risco; integração de alunos 

imigrantes; apoio aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; prevenção da violência escolar.

Investigador/Coordenador: Isabel Silva Ferreira

Equipa: Luís Miguel Cardoso, Bruno Dionísio, Ana Isabel 

Silva, Luísa Panaças, Maria José Martins

Coordenação do projeto em Portugal: Instituto Politécnico 

de Castelo Branco

Parceiros: O projeto, de âmbito internacional, conta com a 

participação de outros países, como Bélgica, Espanha, 

Grécia, Itália, Roménia e Turquia

Duração do projeto: de 01/12/2013 a 31/12/2014 

• Atitude face aos idosos – os atores do Mestrado em 

Gerontologia

Objetivos: o projeto envolve os alunos do Mestrado em 

Gerontologia do IPP e tem como principais objetivos 

medir a evolução, através do AKPI (questionário de 

autopreenchimento), das atitudes dos mestrandos face ao 

idoso, no final de um mês de cada período escolar 

(semestre) do programa de mestrado em Gerontologia (4 

semestres letivos) e comparar os scores do AKPI em cada 

uma das observações.

Investigador/coordenador: Francisco Vidinha

Duração: de 01/11/2012 a 31/07/2014 

• Cidades amigas das pessoas idosas – um olhar sobre o 

concelho de Portalegre

Objetivos: este projeto visa conhecer a realidade 

quotidiana da população sénior do concelho de Portalegre. 

O ponto de partida remete para uma parceria entre a C3i, 

a Câmara Municipal de Portalegre e a Associação Vida de 

Lisboa, com o objetivo de proceder a um levantamento e 

caraterização das condições de vida da população idosa 

residente no concelho de Portalegre. Procura-se replicar 

outras experiências semelhantes e em curso no território 

nacional, sobretudo no que concerne à metodologia e aos 

objetivos inerentes ao projeto a nível nacional. O objetivo 

final é conseguir que o concelho de Portalegre, 

designadamente a cidade de Portalegre, integre a rede de 

Cidades Amigas das Pessoas Idosas.

Investigador/coordenador: Paula Oliveira

Equipa: Helena Arco; Miguel Arriaga; Olga Louro; Sofia 

Roque; João Alves; Bruno Dionísio; Alexandre Martins; 

Luísa Panaças; Maria de Deus Bravo.

Parceiros: Câmara Municipal de Portalegre; Associação 

Vida (Lisboa).

Apoio: Fundação Calouste Gulbenkian; Direcção Geral da 

Saúde do Ministério da Saúde.

Duração do projeto: de 01/10/2011 a 30/06/2014 

• Satisfação no trabalho e bem-estar subjetivo entre 

parteiras a trabalhar em hospitais – comparação transnacional

Objetivos: Trata-se de um projeto transnacional que 

envolve investigadores da República Checa, Itália, 

Singapura, Coreia do Sul, Eslováquia e Portugal (C3i/IPP). 

O principal objetivo é investigar a relação entre a 

satisfação no trabalho e o bem-estar subjetivo entre 

parteiras a trabalhar em hospitais.

Investigador/coordenador em Portugal: Raul Cordeiro

Parceiros: Department of Nursing and Midwifery, Faculty of 

Medicine, University of Ostrava, Czech Republic; Dipartimento 

di Scienze Mediche e Biologiche, University of Udine, Italy; 

Palmanova Udine Hospital, Italy; Ajou University Seoul, South 

Korea; Polytechnic Institute of Portalegre, College of Health, 

Portugal; Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin 

School of Medicine, National University of Singapore, 

Singapore; Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius 

University Bratislava, Slovakia; Department of Psychology, 

University of Presov in Presov, Slovakia.

Duração do projeto: de 01/09/2012 a 31/01/2014 
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3.1.3. Prestações de serviços

A C3i procurou dar resposta às várias solicitações, 

recorrendo a equipas de investigadores multidisciplinares, 

através do desenvolvimento de prestações de serviços:

• Tecer a Prevenção - Monitorização e avaliação dos 

processos de dinamização das Comissões Alargadas das CPCJ

Entidades adjudicantes: Comissão Nacional de Proteção 

de Crianças e Jovens em Risco; Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Portalegre; Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Arronches

Duração: de 05/07/2013 a … (em curso) 

• Carta de Recuperação de áreas ardidas do distrito de 

Portalegre

Entidade adjudicante: ADER-AL – Associação para o 

Desenvolvimento Rural do Norte Alentejo

Montante adjudicado: 24.846 euros

Duração: de 05/06/2013 a 04/12/2014

• Monitorização do bem-estar animal em bovinos de carne 

mediante métodos não invasivos

Entidade adjudicante: ADER-AL – Associação para o 

Desenvolvimento Rural do Norte Alentejo

Montante adjudicado: 21.416,24 euros

Duração: de 01/10/2013 a 31/10/2014 

• Desenvolvimento de Biocombustíveis de 2ª geração

Entidade adjudicante: Petrogal, SA

Montante adjudicado: 26.647,95 euros

Duração: de 01/09/2011 a 31/08/2014 

• Elaboração do documento de “estratégia de 

especialização inteligente”, no âmbito da “Plataforma Alto 

Alentejo XXI”

Entidade adjudicante: ADRAL – Agência de Desenvolvi-

mento Regional do Alentejo, S.A

Montante adjudicado: 19.999,80 euros

Duração: de 01/01/2013 a 31/03/2014 

• Dinamização do Congresso Internacional no âmbito da 

Bioenergia Portugal

Entidade adjudicante: AREANATejo – Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo

Montante adjudicado: 36.900 euros

Duração: de 14/01/2013 a 13/10/2013 

• Estudo de impacto – BAJA Portalegre 2012 (conclusão)

Entidade adjudicante: Automóvel Clube de Portugal (ACP)

Montante adjudicado: 3.690 euros

Duração: de 01/10/2012 a 31/01/2013 

• Estudo de impacto – 24 horas TT Vila de Fronteira 2012 

(conclusão)

Entidade adjudicante: Automóvel Clube de Portugal (ACP)

Duração: de 01/12/2012 a 31/01/2013 

• Projetos TEIP – Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária

Parceiros: Agrupamento n.º 1 de Portalegre / Escola EB 2,3 

José Régio; Agrupamento de Escolas de Monforte; 

Agrupamento de Escolas de Estremoz

Duração: 2012/2013 

3.2 Divulgação e promoção de informação

A C3i continuou a privilegiar o contacto com empresas e 

outras entidades da região, mantendo, em particular, um 

contacto mais direto com a equipa de investigadores, levando 

a cabo diversas ações de divulgação e promoção:

» Recolha e disseminação permanente de informação 

sobre programas e organizações nacionais e 

internacionais que suportem e financiem a investigação 

científica e o desenvolvimento tecnológico, através da 

compilação de dados, fomentando a criação de um forte 

estímulo à equipa de investigadores da C3i;

» Divulgação de informação sobre oportunidades de 

financiamento;

» Elaboração e divulgação da Newsletter mensal da C3i, 

que foi sempre incluída na Newsletter do IPP;

» Preparação e envio de informações sobre projetos de 

I&DT e outros assuntos ligados à investigação para 

inclusão no PORTAL;

» Promoção do Repositório do IPP/C3i no RCAAP 

(Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal), 

plataforma de acesso aberto à produção científica 

institucional;

» No âmbito da produção científica foram dados vários 

destaques de interesse para os investigadores através da 

newsletter da C3i, nomeadamente notícias sobre 

iniciativas de acesso aberto, sobre o RCAAP (estatísticas 

de consultas e downloads), ou sobre a evolução do 
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Ranking Ibero-Americano SIR (produção científica das 

instituições de ensino superior do espaço ibero-americano 

no qual se inclui o IPP);

» No sentido de motivar a produção científica, foi também 

através da newsletter que passou a ser feita uma 

divulgação de revistas indexadas na Web of Science e na 

SCOPUS, que são as bases referenciais mais usadas para 

avaliação da produção científica nas instituições. No ano 

de 2013, foram assim sugeridos 120 títulos de revistas 

com as respetivas instruções para autores, de forma a 

incentivar a publicação em várias áreas temáticas;

» Estabelecimento de contactos com empresários da 

região para o desenvolvimento de novas tecnologias e 

processos produtivos, com vista ao aumento da 

competitividade das empresas (área das energias 

renováveis e agroalimentar);

» Manutenção e atualização de conteúdos da página web 

da C3i;

» Divulgação permanente na página dos diversos eventos 

científicos com enquadramento na C3i;

» Divulgação de eventos externos de interesse científico 

de âmbito local, regional, nacional e internacional;

» Elaboração da proposta das Regras de Afiliação no IPP, 

aprovada pelo Despacho Pres. N.º 09/2013;

» Manutenção/atualização da base de dados dos 

investigadores da C3i.

De realçar que, em 2013, a C3i beneficiou da divulgação 

de alguns projetos no portal TV Ciência (www.tvciencia.pt):

» Investigadores estudam impacto do regadio nos solos a 

sul do Tejo;

» Erosão genética de plantas aromáticas no Alentejo é de 

30% em dez anos;

» Estruturas de betão monitorizadas por sensores 

eletroquímicos;

» Unidade de gaseificação de biomassa sólida do IPP dá 

apoia a indústria;

» Investigadores do Politécnico de Portalegre estudam 

sistema inovador de produção de hidrogénio;

» Plataforma online inova explorações de bovinos de 

carne.

3.3 Organização e coorganização de eventos científicos

A C3i mantem, desde o início, uma política de difusão da 

atividade científica, tendo organizado e coorganizado diversos 

eventos científicos, muitos deles no âmbito dos projetos em 

curso, procurando, sempre que possível, editar em publicação 

científica os produtos que resultaram desses eventos.

Destacamos, de modo particular, o I Congresso 

Internacional de Bioenergia, integrado na Bioenergia 

Portugal, que contemplou três conferências plenárias, mais de 

40 comunicações e cerca de 50 posters. Os investigadores do 

IPP participaram com cerca de 20 trabalhos científicos 

(comunicações e posters), divulgando projetos de 

investigação e trabalhos desenvolvidos no âmbito de 

mestrados.

Em 2013, contabilizam-se os seguintes eventos científicos:

» Jornada de Divulgação do Projeto PRODER 18660 [18 de 

outubro];

» A 6.ª reunião de coordenação do projeto ALTERCEXA II 

decorreu em Portalegre [25 e 26 de setembro];

» V Encontros de Portalegre [16, 17 e 18 de setembro];

» Ações formativas do projeto SATFOR [10, 11 e 12 de 

setembro];

» iPerasmus [31 de agosto a 14 de setembro];

» 5th International Congress of Energy and Environment 

Engineering and Management (CIIEM) [17, 18 e 19 de 

julho];

» 41º Congresso Mundial de Sociologia, do IIS – 

– International Institute of Sociology, Uppsala, Suécia [9 e 

10 de junho];

» Seminários no âmbito do Projeto Rede Rural [5, 11 e 20 

de junho];

» III Seminário Nutrição Bovinos de Carne [31 de maio];

» I Congresso Internacional de Bioenergia [23, 24 e 25 de 

maio];

» Jornadas de Valverde de Leganés [23 e 24 de maio];

» Seminários no âmbito do Projeto Rede Rural [14 e 22 de 

maio];

» V Jornadas de Assumar_Qualidade em Saúde Mental: a 

gestão, a promoção e as parcerias para a mudança [26 e 

27 de abril];

» Portugal e Espanha testaram tecnologia para combate a 

incêndios no âmbito do projeto SATFOR [24 de abril];

» Encontro sobre "As Redes na Conservação e Utilização 

dos Recursos Genéticos Vegetais" [23 de abril];
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» Rádios Locais em Portugal – 25 anos. O Jornalismo e os 

Jornalistas [18 de abril];

» Jornadas de Educação e Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco [10, 11 e 12 de abril];

» Seminário no âmbito do Projeto Rede Rural [10 de abril];

» Seminário: "Educar e Viver em Igualdade de género: 

uma tarde para refletir" [9 de abril];

» Encontro Ibérico sobre a melhoria pré e pós colheita de 

Frutas e Hortaliças [6 e 7 de março];

» Conferência "A pretexto da crise: a dualização das 

políticas sociais e os seus efeitos?" [10 de janeiro];

» Conferência "Investigação em Saúde Hoje" [4 de 

janeiro].

3.3.1. Produção científica

A C3i continuou a apostar na promoção do Repositório do 

IPP/C3i no RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal). No que diz respeito à disponibilização da produção 

científica no repositório comum alojado no RCAAP 

encontram-se atualmente 173 documentos depositados, dos 

quais 127 pertencem à comunidade C3i; o número de 

documentos no repositório teve um grande aumento no ano 

de 2013 (mais do que duplicou), devido essencialmente à 

disponibilização por parte dos autores dos documentos 

apresentados no Seminário de I&DT que se realiza 

bianualmente. Esta tendência tem vindo a confirmar a 

implementação da política de Acesso Aberto instituída no IPP.

Em 2013, destacamos o lançamento dos seguintes livros, 

e-books e manuais, que surgiram na sequência de projetos, 

seminários e congressos realizados:

» E-book Comunicações no III Seminário de I&DT, n.º 3 da 

coleção C3i, ISBN 978-989-98406-3-8 (evento realizado 

nos dias 6 e 7 dezembro de 2012);

» E-book O Futuro do Mundo Rural em Questão: Atas do 

I Congresso de Estudos Rurais do Norte Alentejano, n.º 4 

da coleção C3i, ISBN 978-989-98406-7-6 (evento realizado 

nos dias 31 de maio e 1 de junho de 2012);

» Livro Contributos para a Sustentabilidade do Regadio a 

Sul do Tejo, ISBN 978-989-98406-8-3 (no âmbito do 

projeto Contribuição para o aumento da rentabilidade e 

da sustentabilidade ambiental dos regadios a Sul do 

Tejo);

» Manual de Utilizador: Cálculo de Arraçoamento para 

Bovinos de Carne, Depósito legal 360141/13 (no âmbito do 

projeto Nutrição Bovinos de Carne);

» Livro Impacto Socioeconómico do Instituto Politécnico 

de Portalegre nos Concelhos de Portalegre e Elvas, ISBN 

978-989-98406-6-9 (no âmbito do projeto A contribuição 

das instituições de ensino superior para o 

desenvolvimento regional);

» No âmbito do projeto SATFOR foi lançado o Guia de 

aplicações SATFOR para equipamentos móveis Android:

- Aplicação SatforMap para equipamentos Android;

- Aplicação SatforMedia para equipamentos Android;

- Aplicação EmeRA para equipamentos Android.

3.4. Participação em eventos

Sempre que possível, a C3i participa em eventos cujos 

objetivos sejam de interesse para a contínua afirmação da 

investigação. Neste sentido, participou nos seguintes:

» Workshop Regional de Matchmaking [4 de dezembro]

» ENOVE + em Nisa [28, 29 e 30 de novembro]

» Workshops do projeto "PROVALUE" [26 de novembro]

» ENOVE + em Campo Maior [28 de fevereiro, 1 e 2 de 

março]

» Sessão de esclarecimento sobre os Vales Inovação, 

Energia ou Ambiente e Empreendedorismo [19 de 

fevereiro]

3.5. Prémios e outras distinções

A C3i congratula-se com as distinções recebidas por 

alguns investigadores, quer a título individual, quer no 

âmbito de projetos de I&DT. Destacam-se a este respeito:

» Menção Honrosa “Prémios SPESE” atribuída ao 

Subprojecto Alimentação Saudável [11 de novembro];

» 1.º Prémio de “Melhor Poster Científico” atribuído aos 

investigadores António Calha, Miguel Arriaga e Raul 

Cordeiro, nas Jornadas de Valverde de Leganés [23 e 24 

de maio];

» Prémio de “Melhor Artigo Científico na área de finanças” 

atribuído ao investigador João Romacho, nas XXIII 

Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica [7, 8 e 9 de 

fevereiro].
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A C3i já tem um caminho percorrido; conta com uma 

equipa de investigadores com fortes capacidades para 

implementar mais projetos e contribuir decisivamente para o 

aumento da produção científica e consequente disseminação 

de informação. Contudo, ainda há novos caminhos para 

percorrer e, por isso, espera-se que os próximos anos sejam 

de contínua afirmação das atividades de I&DT.

Apesar de ter aumentado significativamente o número de 

candidaturas a financiamento externo, nem todas 

conseguiram obter apoio financeiro, apesar de terem obtido 

uma boa apreciação técnica. Salvaguarda-se a possibilidade 

de poderem ser objeto de novas candidaturas a outras fontes 

de financiamento no futuro, com o apoio da equipa técnica da 

C3i, caso seja possível.

A abertura, em 2013, de um concurso para apresentação 

de propostas de criação de Núcleos de Investigação pode e 

deve ser entendida como uma forma de implicação mais ativa 

dos investigadores ligados à C3i e, consequentemente, como 

estratégia de consolidação, quer da execução de projetos de 

I&DT, quer da produção científica associada.

     31/03/2014



Centro de Informação Europe 
Direct do Alto Alentejo
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(Este relatório é um resumo do dossier enviado em fevereiro 

de 2014 à Representação da Comissão Europeia em Portugal. O 

dossier integral, composto de diversos anexos, poderá ser 

consultado mediante solicitação aos serviços da Presidência.)

ENQUADRAMENTO

O Centro de Informação Europe Direct do Alto Alentejo 

funciona em Elvas desde 2005 ao abrigo de uma convenção entre 

o Instituto Politécnico de Portalegre e a Representação da 

Comissão Europeia em Portugal. Este gabinete faz parte da REDE 

EUROPE DIRECT da Comissão Europeia, existente em mais de 500 

cidades e vilas europeias. A referida convenção prevê um 

financiamento da CE de acordo com taxa de execução das 

atividades/módulos acordados, num máximo de 25.000€/ano.

Missão

Fomentar o espírito empreendedor na região do Alto Alentejo 

através da divulgação de informação relativa a políticas e 

programas comunitários promotores de desenvolvimento 

regional.

Incentivar o diálogo entre os diferentes agentes locais 

(empresas, associações e autoridades locais) e organismos 

comunitários, com vista a criar uma maior interação e descoberta 

de novas possibilidades de apoio.

Promover novas oportunidades de mobilidade e parcerias 

internacionais em contexto de formação ou trabalho.

Recursos humanos

Até outubro de 2013 este gabinete funcionou sob 

coordenação da docente do IPP, Prof.ª Doutora Márcia Oliveira, 

com execução da Técnica Superior Ana Simão Pereira e apoio à 

comunicação da Técnica Superior Dora Gonçalves. Em 2014 

arranca sob coordenação do docente da ESAE, Prof. Doutor Luís 

Loures.

PRINCIPAIS ATIVIDADES EM 2013

• Serviços básicos de informação

• Atendimento ao cidadão – resposta a pedidos de 

informação / publicações.

Total de pedidos: 247 (visitantes/ pedidos in loco: 155; 

pedidos via e-mail: 57; pedidos via telefone: 27; pedidos 

reencaminhados para outras redes: 8). 

Temáticas mais usuais: pedido de publicações e pedidos 

de informação sobre educação, formação e emprego na UE.

Outros serviços básicos de informação:

• Divulgação de informação sobre a UE via Mailing, Boletim 

Informativo, Facebook, Twitter, Página Web e Rubricas de 

Rádio para entidades e empresas da região, multiplicadores 

de opinião e cidadãos (Concursos, Regulamentos, 

Programas, Oportunidades de Parcerias, etc.) 

• Ações de informação/ esclarecimento em colaboração com 

entidades da região.

• Principais canais de comunicação:

Página Web, Facebook  e Twitter

Conteúdos: eventos; pedidos de parcerias; notícias e 

programas da UE; concursos e ofertas de emprego nas 

instituições comunitárias; oportunidades de mobilidade 

(formação e emprego); fóruns de discussão sobre questões 

europeias; hiperligações para as mais variadas instituições e 

agências europeias; 

Página Web: http://www.esaelvas.pt/europedirect/ 

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirect.Alentejo 

Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectIPP 

Boletim informativo eletrónico

Conteúdos: notícias da UE por sector; informação juvenil; 

convites à apresentação de propostas; pedidos de parcerias; 

publicações da UE, contatos da entidade de acolhimento, etc. (as 

prioridades de comunicação têm em conta as características da 

região do Alto Alentejo, bem como a comunidade IPP). Boletins 

Informativos em 2013: 11.

Boletins informativos: 

http://www.esaelvas.pt/europedirect/boletim_informativo.asp

Relatório 2013



Rubricas regulares na imprensa local

O Europe Direct do Alto Alentejo colaborou com duas 

emissoras de rádio da região, divulgando oportunidades, notícias 

e programas da UE, bem como as atividades do próprio Europe 

Direct. 

Contribuições em 2013: 41 emissões sobre a UE no âmbito 

das colaborações protocoladas com os seguintes órgãos: 

fevereiro

28 de fevereiro a 2 de março, Campo Maior |  Stand na Enove+ 

Feira do Emprego e Empreendedorismo

• Principais eventos:
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– Rubrica “Espaço Europa” – Rádio Elvas: 17 emissões

– Rubrica “Europa em antena” – Rádio SIM (Grupo 

Renascença): 24 emissões (as emissões terminaram em final 

de março devido ao encerramento desta rádio)

Ainda: Campanha do Ano Europeu dos Cidadãos – 3 notas de 

imprensa sobre os direitos dos cidadãos, reproduzidas em 

diversos meios de comunicação social locais.
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abril

17 de abril, Portalegre – IPDJ |  Dia Europeu de Informação aos 

Jovens – Palestra do Europe Direct As diversas oportunidades/ 

apoios da UE na formação e emprego na UE. Organização: IPDJ 

Portalegre. Participantes: 80

maio

Ano Europeu dos Cidadãos – Ações de sensibilização para os 

direitos dos cidadãos na União Europeia. Conversa com os 

participantes, visionamento de vídeos. 

3 e 10 de maio – EB2,3 nº 1 de Elvas

9 de maio – Escola Secundária de Ponte de Sor

Participantes: 391

junho

3 de junho, Estremoz – Escola Básica e Jardim de Infância de 

Arcos | 2 Workshops infantis Eu tenho um mealheiro

Inserido nas comemorações do Dia Mundial da Criança, onde o 

conceito de poupança foi ensinado e incentivado. A atividade 

terminou com a construção de um mealheiro a partir de materiais 

reciclados. 

Participantes: 49

21 a 30 de junho, Évora | Exposição de cartoons :) Europa – 

– Smiling Europe. Integrado na Feira de S. João – Pavilhão da 

Juventude
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outubro

25 a 27 de outubro, Elvas | Stand no III Congresso Internacional 

de Enfermagem Veterinária/ESAE

Stand do Europe Direct e Rede Eures para esclarecimentos sobre 

a mobilidade na Europa. Colaboração: IEFP/ Rede EURES

novembro

6 e 11 de novembro, Estremoz – ES Rainha Sta. Isabel | Ano 

Europeu dos Cidadãos

Duas ações de sensibilização sobre os direitos dos cidadãos na 

União Europeia. Conversa com os participantes, visionamento de 

vídeos. Exposição em k-lines sobre os direitos dos cidadãos.

Participantes: 56

13 de novembro, Portalegre – ESEP | Volta de Apoio ao Emprego

Seminário sobre a procura de emprego noutro país europeu. 

Colaboração: ESEP/IPP; REC/IPP; IEFP/Rede Eures

Participantes: 81

18 de novembro, Elvas – ES D. Sancho II | Volta do Ano Europeu 

dos Cidadãos 

Seminário –  Se tem a ver com a Europa, tem a ver consigo! Um 

olhar sobre a cidadania europeia no contexto local

Exposição em k-lines sobre os direitos dos cidadãos. 

Participantes: 100



• Outros encontros/reuniões no âmbito do Europe Direct

– Reunião anual das redes de informação europeias, Lisboa, Representação da Comissão Europeia em Portugal, 

29 e 30 de Janeiro de 2013 

– Europe Direct Annual General Meeting – Bruxelas, Bélgica, 18 e 19 de março de 2013

– Reunião anual das redes de informação europeias, Lisboa, Representação da Comissão Europeia em Portugal, 

9 e 10 de abril de 2013

– Reunião anual das redes de informação europeias , Lisboa, Representação da Comissão Europeia em Portugal, 

3 e 4 de outubro de 2013

– Europe Direct Annual General Meeting – Sofia, Bulgária, 20-22 de outubro de 2013
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28 a 30 de novembro, Nisa | Stand na Enove+ Feira do Emprego 

e Empreendedorismo





Gabinete de Empreendedorismo 
e Emprego
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Relativamente ao ano de 2013, destacam-se as seguintes 

atividades desenvolvidas pelo GEE:

1 – Regulamento do Concurso para a criação de um logótipo 

para o Poliempreende. Elaboração conjunta com todos os 

Politécnicos e Escolas não Integradas e que culminou com a 

realização do concurso, tendo sido atribuído o primeiro prémio a 

estudantes da ESTG/IPP.

2 – Proposta de Prestação de Serviços ao IAPMEI – “Pas-

saporte para o Empreendedorismo”. Esta prestação de serviços 

tinha como objetivo principal a promoção do desenvolvimento de 

projetos de empreendedorismo inovador, com potencial de 

crescimento, apresentados por jovens qualificados. Foi 

adjudicado o serviço, tendo sido feita a divulgação junto dos 

estudantes que se enquadrem no perfil de acesso ao Passaporte 

para o Empreendedorismo e uma sessão de divulgação/ 

esclarecimento acerca deste programa, na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão.

3 – Participação na elaboração da candidatura do “Projeto 

INCUBE.PT” em parceria com a WRC Agência de Desenvolvimento 

Regional ao QREN. Esta candidatura pretendia promover e apoiar 

o empreendedorismo, a inovação nacional e a promoção das 

incubadoras de empresas existentes nas regiões, através de 

várias ferramentas colaborativas disponibilizadas por um portal 

Web. Este projeto afasta-se dos conceitos tradicionais de apoio 

ao empreendedorismo, propondo um leque integrado de 

informação, mapeamento e georeferenciação, promoção de redes 

de conhecimento e serviços entre empresas incubadas, assim 

como de apoio a atuais e futuros empreendedores. Este projeto 

não foi financiado.

4 – Duas edições da ENOVE+ – Feira de Emprego e 

Empreendedorismo. A 5ª edição decorreu em Campo Maior em 

março e a 6ª edição em Nisa em novembro. Em relação à ENOVE+ 

de Campo Maior: 19 empresas/instituições presentes mais o IPP 

(expositores); cerca de 2.000 visitantes e 3 conferências. Em 

relação à ENOVE+ de Nisa: 20 empresas/instituições presentes 

mais o IPP (expositores); cerca de 2.000 visitantes; 2 

conferências e 1 workshop.

5 – Indicação de projetos de empreendedorismo social 

desenvolvidos pelo IPP no âmbito do MIES – Mapa de Inovação 

de Empreendedorismo Social.

6 – Proposta de Prestação de Serviços apresentada ao 

Instituto do Território. A Rede de Fomento de Negócios é uma 

ação integrada na medida “Rede de Perceção e Gestão de 

Negócios” que visa identificar oportunidades de negócio de 

âmbito local e regional, nos sectores público e privado, 

designadamente nas áreas da agricultura, cultura, desporto e 

economia social, desenvolver, entre as empresas integradas na 

rede, sinergias potenciadoras de uma maior eficiência e eficácia, 

bem como proporcionar aos jovens informação, oportunidades 

de negócio e apoio ao desenvolvimento das ideias de negócio. 

Foi adjudicado ao IPP a gestão desta medida, pretendendo-se:

• Promover a rede divulgando-a em todo o território 

abrangido através de sessões dedicadas com instituições e 

empresas;

• Estimular as instituições e empresas a juntarem-se à rede e 

a colaborarem com propostas de empreendedorismo no 

âmbito das políticas da Rede de Prospeção de Negócios;

• Promover o intercâmbio entre os participantes da rede 

divulgando as atividades desenvolvidas e as metas 

alcançadas;

• Divulgar pelo público em geral as atividades da rede 

através da participação em feiras e eventos e da sua 

divulgação junto dos meios de comunicação social;

• Criar uma identidade da rede afirmando as suas 

competências e desenvolvendo um espírito de parceria entre 

as entidades e empresas e os jovens empreendedores;

• Acompanhar e dinamizar a gestão da plataforma garantindo 

a inscrição dos interessados.

7 – Termo de Adesão à Rede IPDJ. Esta adesão surgiu do 

ponto 6, sendo o IPP uma instituição da Rede de Prospeção de 

Negócios

8 – Apresentação à Presidência do IPP de duas propostas:

8.1 – Integração de Unidades Curriculares de Empreendedo-

rismo em todos os cursos conferentes de Grau

8.2 – Reformulação da Bolsa de Emprego do IPP

9 – Participação como observador externo nas sessões de 

avaliação intercalar da iniciativa Passaporte para o 

Empreendedorismo promovido pelo IAPMEI. Estas sessões têm 

como objetivo decidir sobre a continuidade da atribuição do 

Passaporte aos promotores por um período de mais 8 meses. Os 

observadores acompanham as sessões de trabalho do júri na 

fase de perguntas e respostas bem como no momento da 

decisão final sobre a continuidade dos projetos.





SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL





113

1. INTRODUÇÃO

Os Serviços de Acção Social são uma unidade orgânica do 

Instituto Politécnico de Portalegre. Esta unidade está dotada 

de autonomia administrativa e financeira, tendo como 

principal objetivo proporcionar aos estudantes melhores 

condições de estudo, através da prestação de serviços de 

apoio.

Os SAS/IPP são no fundo um organismo de apoio aos 

estudantes que frequentam as Escolas que constituem o 

Instituto Politécnico de Portalegre (ESS, ESE, ESTG e ESAE).

Segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de 

abril e Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, à Acção Social 

compete promover:

. Atribuição de bolsas de estudo;

. Concessão de empréstimos;

. Acesso à alimentação e ao alojamento;

. Funcionamento de serviços de informação (utilizando as 

novas Tecnologias da Informação), de reprografia, de apoio 

bibliográfico e de material escolar;

. O acesso a serviços de saúde;

. Apoio a atividades desportivas e culturais;

. Auxílios de emergência;

. Apoios especiais a estudantes deficientes;

. Acesso a outros apoios educativos, nomeadamente, apoio 

Psicopedagógico e Social;

. Estabelecimento de parcerias com outros serviços, locais, 

regionais, nacionais e internacionais.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de 

Portalegre (SASIPP), funcionam na Praça do Município em 

Portalegre. As suas bases jurídicas encontram-se definidas 

pelo Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de abril e Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro.

Os SASIPP são compostos por:

1. Conselho de Ação Social, que é constituído:

a) Pelo presidente do Instituto Politécnico de Portalegre;

b) Pelo administrador para a ação social;

c) Por dois representantes da associação de estudantes, 

um dos quais bolseiro.

Relatório de Atividades 2013

2. O Administrador para a Ação Social.

As competências destes órgãos estão estabelecidas no 

regulamento orgânico dos SASIPP, aprovado pelo Despacho 

n.º 14638/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série —

— N.º 123 — 29 de junho de 2009. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS SERVIÇOS

Enquadrados no Instituto Politécnico de Portalegre, os 

SASIPP são compostos por um conjunto de espaços próprios 

onde desenvolvem as suas atividades.

2.1.1. SERVIÇOS CENTRAIS

No edifício dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de 

Portalegre funciona a estrutura administrativa e financeira dos 

SAS.

Dirigido pelo administrador, aqui funcionam os serviços de 

apoio ao aluno, nomeadamente, secção de bolsas, alojamento, 

alimentação e apoio psicopedagógico. Estes serviços de 

atendimento e apoio ao aluno funcionam em “OPEN SPACE” 

desde maio de 2007, em conjunto com os Serviços Académicos 

do IPP e nela funcionam os serviços de atendimento, tesouraria, 

processamento de bolsas de estudo, alojamento e serviço de 

alimentação/ nutrição – “Loja do Aluno”.

Os serviços de contabilidade, aprovisionamento e gestão de 

pessoal são desenvolvidos de forma integrada com os mesmos 

sectores dos Serviços Centrais. 

No primeiro andar do edifício, funciona o Gabinete de Apoio 

Psicopedagógico (GAP), onde trabalha um psicólogo.

Todos os postos de trabalho têm ligação à Internet e estão 

ligados em rede.

Os Serviços de Acção Social do IPP possuem uma viatura de 

serviço.

2.1.2. RESIDÊNCIAS

O Instituto Politécnico de Portalegre em 2013 teve em 

funcionamento duas residências de estudantes.
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Residência de Elvas

Tipo: 

. Mista.

Capacidade:

. 74 Camas.

Características:

. 46 Quartos;

. 40 Casas de banho;

. 21 Quartos com casa de banho privativa;

. 1 Copa por piso;

. Cantina;

. Lavandaria;

. 1 Sala de convívio;

. 1 Sala de estudo.

Em todas as residências, as cozinhas e/ou copas estão 

equipadas com frigoríficos, arcas de conservação de 

congelados, micro-ondas, fogões e/ou placas elétricas que 

permitem a preparação e confeção de refeições.

As lavandarias dispõem de máquinas de lavar e secar 

roupa bem como ferros e tábuas de engomar, e que são 

disponibilizadas aos alunos.

Todas as salas de convívio estão equipadas com 

aparelhos de televisão, existindo aparelhagens de som e 

vídeo nalgumas residências. 

Todas as residências dispõem de computadores com 

ligação à internet.

2.1.3. CANTINAS E BARES

O Instituto Politécnico de Portalegre dispõe de quatro 

cantinas. Três cantinas a funcionar em Portalegre e uma 

cantina localizada na residência de estudantes da ESAE..       

Cantina dos Serviços Centrais 

Esta cantina funciona no edifício dos Serviços Centrais 

desde janeiro de 2007.

Tem uma capacidade de 150 lugares sentados. A cozinha 

está equipada com material adequado para uma perfeita 

confeção e conservação de alimentos. O fornecimento de 

refeições durante o ano de 2013 esteve a cargo da firma 

“SOLNAVE” por ter decorrido em 2012 um procedimento no 

âmbito do acordo quadro para concessão de exploração das 

várias unidades alimentares.  

Descrição das residências:

Residência IPP (Assentos)

Tipo:

. Mista.

Capacidade:

. 198 Camas.

Características:

. 34 Quartos individuais dos quais 20 têm casa de 

banho privativa;

. 81 Quartos duplos;

. 2 Quartos individuais para alunos portadores de 

deficiência;

. 2 Casas de banho em cada piso.

Equipamento:

. 1 Copa por piso;

. 2 Salas de estudo, equipadas com 2 computadores com 

ligação à internet. Nas salas de estudo existe ainda, como 

material de apoio ao estudo, 2 estiradores de desenho e 

duas mesas de luz;

. 1 Sala de convívio com bar e mesa de snooker;

. 2 Cozinhas;

. 1 Lavandaria;

. 1 Gabinete de atendimento aos alunos, onde trabalha a 

governanta da residência; 

. Recinto polidesportivo;

. Todo o edifício dispõe de aquecimento central

          .



3. CARACTERIZAÇÃO DOS APOIOS SOCIAIS

No respeitante ao apoio social, foi necessária uma 

preparação à anterior no sentido de responder de forma eficaz 

às possíveis, muitas solicitações, dadas os conhecidos 

constrangimentos que hoje o País atravessa.

3.1. BOLSAS DE ESTUDO

Apesar de flexível (atendendo que o número de bolseiros 

pode sofrer alterações) o número de bolseiros no ano letivo 

2013/2014 é de 479, sendo que o número de candidatos foi de 

659.  

O Montante total de bolsas atribuídas até à data de 

realização do presente relatório foi 626.588,80€

3.2. ALIMENTAÇÃO

REFEIÇÕES

OUTROS APOIOS PRESTADOS PELOS SASIPP

Aconselhamento e educação alimentar, a todos os alunos 

que o solicitem, alguns deles encaminhados pelo Gabinete de 

apoio psicopedagógico. O número de atendimentos feito pela 

Técnica de Nutrição em 2013 foi de 2, correspondendo a 2 

alunos do sexo feminino.

Cantina da ESTG 

A cantina está situada no edifício da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Portalegre.

Tem capacidade para 224 lugares sentados. À semelhança 

da cantina dos Serviços Centrais, também a cozinha da 

cantina da ESTG está equipada com material adequado e 

necessário para a perfeita confeção das refeições e 

conservação de alimentos. As refeições estão a cargo da 

“SOLNAVE”, firma com a qual o IPP celebrou contrato para o 

ano de 2013.

Cantina da ESAE 

Localizada na residência da Escola Superior Agrária de 

Elvas, a cantina serve os alunos da ESAE.

Tem uma capacidade para 74 lugares sentados. A cozinha 

está equipada com material adequado para a confeção e 

conservação dos alimentos.

Esta cantina esteve igualmente concessionada à firma 

“SOLNAVE” no ano de 2013 .        .

Cantina da ESS 

A cantina da ESSP está localizada no interior da Escola 

Superior de Saúde de Portalegre. Tem uma capacidade para 48 

lugares sentados. A cozinha esteve concessionada à firma 

“SOLNAVE” no ano de 2013.

Bares 

Para além das cantinas, os SAS / IPP colocam ao dispor 

dos alunos um bar em cada escola. Dispõe ainda de um bar 

no edifício dos Serviços Centrais, junto ao refeitório. Todas 

estas estruturas estão concessionadas.

2.1.4. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Os SAS dispõem dos seguintes equipamentos:

. Um campo de Ténis, um polidesportivo e um campo de 

futebol de 11, situados na ESTG, com respetivos balneários. 

. Um polidesportivo na Residência de Estudantes dos 

Assentos.

 

Evolução do número de refeições servidas
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– Acompanhamento e verificação das regras de higiene e 

segurança alimentar aplicadas ao sector da restauração. 

– Acompanhamento dos fornecedores dos bares através 

de visitas periódicas utilizando lista de verificação criada para 

o efeito com os parâmetros a verificar e aplicadas ao sector 

de bar.

– Acompanhamento da empresa de restauração por 

verificação do cumprimento do caderno de encargos e normas 

de higiene e segurança alimentar exigidas ao sector (controlo 

e monitorização de funcionamento) nas unidades alimentares 

cuja responsabilidade cabe aos SAS.

3.3. ALOJAMENTO

Em 2013 os SAS/IPP dispunham de 274 camas.

A taxa de ocupação nas residências de Portalegre não 

ultrapassou a taxa de 70% da capacidade disponível. 

Em Elvas, a taxa de ocupação esteve compreendida entre 

os 25,6% e 68,9% durante o ano de 2013.

3.4. APOIO PSICOLÓGICO E APOIO SOCIAL

Apoio Psicológico

Durante este ano foram atendidos 30 estudantes 

perfazendo um total de 101 horas de acompanhamento direto.

A distribuição por Unidade Orgânica foi a apresentada no 

quadro seguinte.

A distribuição apresenta os acompanhamentos realizados 

por Unidade Orgânica, sendo o maior número de solicitações 

proveniente da ESEP.

A análise do gráfico permite concluir que existe um 

aumento de atividade constante ao longo dos meses do ano 

diminuindo apenas nos períodos de interrupção letiva (Natal 

e Páscoa), assim como no início e final do ano letivo 

(setembro e julho).

Apoio Social

O GAPP restruturou o apoio, visando a melhor articulação 

de meios de resposta às necessidades existentes, sendo o 

Programa IPP Amigo o grande “chapéu” de resposta às 

diferentes situações de emergência social. De forma a centrar 

toda a resposta num mesmo programa, foi integrado o 

programa + Alimenta, no supra referido programa IPP Amigo, 

sendo agora uma medida do mesmo, continuando o seu 

propósito de cedência de bens alimentares aos estudantes 

com necessidade de apoio.

Foi necessário protocolar a resposta para que 

atempadamente e de forma regular os estudantes tivessem o 

apoio alimentar necessário, assim sendo forma realizados 

contactos com a Cruz Vermelha, delegação de Portalegre e 

com o Banco Alimentar de Portalegre, no sentido de serem 

esta duas entidades as fornecedoras dos cabazes de 

alimentos para os estudantes, eliminando a necessidade de 

recolhas internas (institucionais) de alimentos.

Foi criado um regulamento de procedimentos do 

Programa IPP Amigo, no sentido de clarificar não só os tipos 

de apoio, mas também o contributo a desenvolver por parte 

dos estudantes que o recebem para que fique perfeitamente 

explicito o apoio e o contributo a realizar. Outro ponto 

fundamental no regulamento foi a sistematização do processo

de avaliação, com datas e percursos perfeitamente definidos, 
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no antes e após avaliação Psicológica e Social e resposta 

final.

O GAPP realizou os seguintes procedimentos:

– Chegaram até ao GAPP 18 comunicações de Emergência 

social, com uma abrangência de 20 Estudantes, já que em 

duas das comunicações de Emergência Social eram visados, 

num, o companheiro da estudante (também ele estudante) e 

num segundo tratava-se de um apoio para duas irmãs.

– Foram apoiados um total de 18 Estudantes

– Foram negados 3 apoios, dado que os Estudantes não 

cumpriam os critérios.

– Foi excluído do programa 1 Estudante por não 

cumprimento do protocolado.

– Estão terminados 6 apoios (por vontade do Estudante; 

inicio do pagamento valor das bolsas; apoio pontual 

(estágio); apoio por outra instituição).

– Estão neste momento em curso ou análise 5 processos.

Bolsa de Voluntários do IPP

Trata-se de um Projeto dirigido a todos os Estudantes e 

Colaboradores do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) 

que, através da criação de uma Bolsa de Voluntários 

pretende:

– Sensibilizar os Estudantes e Colaboradores do IPP para 

a prática de uma atividade voluntária;

– Aceitar a candidatura de estudantes interessados na 

prática do voluntariado e de instituições promotoras de 

programas/projetos de voluntariado, com o objetivo de 

promover o encontro entre oferta e a procura;

– Mediar e acompanhar a inserção de voluntários nas 

instituições promotoras de programas/projetos de 

Voluntariado;

– Divulgar projetos e oportunidades de Voluntariado.

Apesar da recente restruturação a Bolsa de Voluntários do 

IPP permite, desde já, a participação dos interessados nas 

diferentes iniciativas existentes.

Neste momento a bolsa conta com:

– 74 Voluntários Inscritos, dos quais 5 são colaboradores 

e os restantes Estudantes;

– 10 Iniciativas de voluntariado onde os voluntários 

podem colaborar.
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Atividades, eventos e factos marcantes, em 2013
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

fevereiro

Mercado Municipal de Portalegre 

27 de fevereiro

X Capotes Negros 
(encontro de tunas 

organizado pela 
Tunapapasmisto)

Campo Maior  

28 de fevereiro a 2 de março

Enove + 
(Feira de Emprego e 
Empreendedorismo)

Escola de Hotelaria e Turismo de Ptg.

20 de fevereiro

Conversa temática “Sopa” 
(Projeto Alimentação Saudável 
nas Escolas do Concelho de 

Portalegre)

janeiro

IV Seminário de 
Bioengenharia

Hospital Dr. José Maria Grande

18 de janeiro

Tomada de Posse do 
Presidente do CCISP 

(Prof. Joaquim Mourato)

Bragança

28 de janeiro
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março

Conferência "Áreas 
Urbanas Portuguesas 

2014-2020: Que 
futuro preparar?"

ESTG

5 de março

Cocktail dos Idiotas 
“Humor ft. 

Publicidade”

ESTG

7 de março

Eleição 
do Presidente 

do IPP

Serviços Centrais

15 de março

Encontro Ibérico 
sobre Melhoria Pré 
e Pós-colheita de 
Frutas e Hortaliças 
(coorganização da 

ESAE)

INTAEX, Badajoz

6 e 7 de março

XVII Jornadas da 
Comunicação

ESE

19 a 21 de março

Alunos de Design 
e Animação Multimédia 

(Inês Freitas e Miguel Mendes) 
vencem concurso promovido 

pela banda Muse

20 de março

Reunião ao abrigo da 
Ação COST 1106 
“Assessment of 

European Agriculture 
Water use and trade 

under climate change”

ESAE

20 e 21 de março

8.i – 8 Horas por 
uma Boa Causa

ESTG

22 de março

Seminário de Coberturas 
e Fachadas Ajardinadas

ESAE

23 de março
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abril

ESE

9 de abril

Seminário “Educar e viver 
em igualdade de género: 
uma tarde para refletir”

Discoteca Crisfal

11 de abril

de Tunas Femininas de 
Portalegre (organização: 

Tuninfas)

ESE

10 a 12 de abril

Jornadas de Educação 
e Proteção de Crianças 

e Jovens em Risco

ESS

12 de abril

“A Escola Superior de Saúde: 
caminhos para o futuro…”/

encerramento das 
comemorações do 40º 

aniversário

13 de abril

Início do ciclo de 
conferências pós-graduadas 
do mestrado de Gerontologia   

ESTG

15 a 19 de abril

Semana do Departamento 
de Tecnologias e Design – 
– “Pessoas e sinergias”

Workshop

Escola de Hotelaria e Turismo de Ptg.

18 de abril

                   de culinária, para 
alunos das Residências de 

Estudantes



ESE

18 de abril

Colóquio “Rádios Locais 

O Jornalismo e os 
Jornalistas”

ESTG

22 de abril

Mesa-redonda 
“O Aproveitamento 

Energético 
da Biomassa”

22 a 24 de abril

Auditoria de 
acompanhamento

 da APCER ao Sistema 
Integrado de Gestão

INIAV Elvas

23 de abril

3as Jornadas de recursos 
genéticos "As redes na 

conservação e valorização dos 
recursos genéticos vegetais"

Valência de Alcântara e Marvão (fronteira)

23 e 24 de abril

Projeto SATFOR: exercício 
de emergência de âmbito 

transfronteiriço

Portalegre

27 de abril a 3 de maio

Semana Académica
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maio

II Semana “Agir 
para incluir”

ESE 

6 a 9 de maio

DDAY – Comemorações 
do Dia Internacional 
do Design Gráfico

ESTG 

9 de maio

Comemorações 
do Dia Internacional 
do Enfermeiro 2013

Auditório do Museu das Tapeçarias 

12 de maio

Seminário de Média 
e Sociedade – Rádios 
Locais em Portalegre

ESE 

21 de maio

I Congresso 
Internacional
de Bioenergia

ESTG e Parque de Feiras e Exposições

23 a 25 de maio

Tomada 
de posse do 

Presidente do IPP

ESTG 

28 de maio

III Seminário 
“Nutrição 

dos Bovinos 
de Carne”

ESTG 

31 de maio

Jornadas 
internacionais 

“A importância do 
elearning no futuro 
do ensino superior” 

Serviços Centrais

31 de maio

Sessão de divulgação 
do relatório «Policy 
Challenges for the 

Portuguese Polytechnic 
Sector» do Center for 

Higher Education Policy 
Studies (CHEPS) e do Estudo
 do Impacto Socioeconómico 

do IPP na região

Serviços Centrais

28 de maio
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junho

Centro Hípico de Fronteira

1 de junho

1ª Poule de Obstáculos 
(organização AE ESAE)

ESE

5 de junho

Colóquio 
“Género: Memória, 

Educação e Literatura”

Serviços Centrais

19 de junho

Entrega das Bolsas 
por Mérito

21 de junho

Sessão pública 
de ioga do riso

Jardim do TarroServiços Centrais

19 de junho

Apresentação do Estudo do Impacto 
Socioeconómico do IPP nos 

concelhos de Portalegre e Elvas

28 de junho

Dia da ESE



julho

Politécnico 
Júnior

1 a 10 de julho

Horta Pedagógica: 
início de atividades

11 de julho

Inauguração
do Centro de 

Enfermagem Veterinária 

ESAE

15 de julho

5º Congresso Internacional 
de Energia e Ambiente, 
de Engenharia e Gestão

Centro de Congressos do IST

17 a 19 de julho

IP ERASMUS Summer 
School – Optimization and 
Decision Support Systems 

for Supply Chains

ESTG

7 a 20 de julho ESTG

31 de agosto a 14 de setembro

Remediation and Energy Prodution 
Technologies

agosto
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ESAE

10 a 12 de setembro

Ação de formação 
do projeto SATFOR

12 de setembro

Inauguração do 
Complexo de Animação 
e Formação Equestre 

de Elvas

ESE

16 a 18 de setembro

V Encontros 
de Portalegre 

setembro

outubro

Dia da ESAE

14 de outubro

Semana da ESEP

21 a 24 de outubro

3º Congresso
Internacional de 

Enfermagem Veterinária 

Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas

25 a 27 de outubro  

Seminário 
“Empreendedorismo Social: 

Um Alto Alentejo 
de Oportunidades”

Serviços Centrais 

31 de outubro

Lançamento 
da revista 

Aprender n.º 34

24 de outubro
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novembro

6 de novembro

Dia da ESTG

12 de novembro

Dia da ESS 

ESTG

18 a 24 de novembro

Semana da Ciência 
e da Tecnologia 2013 

 

25 de novembro

Dia do IPP

Nisa

28 a 30 de novembro

6ª Edição da ENOVE+  
 

25 de novembro

Lançamento do livro “Impacto 
Socioeconómico do Instituto 
Politécnico de Portalegre nos 

concelhos de Portalegre e Elvas” 
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                  regional de 
                       (“Redes de  

Inovação”, da AIP)

ESTG

4 de dezembro

Workshop
matchmaking                   sobre

 Maneio de Vitelos

ESAE

13 e 14 de dezembro

Workshop

dezembro

8º Seminário de 
Engenharia das Energias 
Renováveis e Ambiente

ESTG

4 e 5 de dezembro

Encontro de Natal dos 
funcionários do IPP e 

seus familiares

Serviços Centrais

19 de dezembro



G
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Formação, inves gação e desenvolvimento cien co e tecnológico, serviços
à comunidade e serviços sociais, em todas as unidades orgânicas do IPP.


